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Αθήνα, σήµερα την 1η Αυγούστου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.17’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
Ξεκινώντας από τον χθεσινό κατάλογο -υπάρχουν βέβαια µερικές διαφοροποιήσεις που είχαν κρατήσει οι συνάδελφοί µου
στο Προεδρείο- θα αναφέρω τους πρώτους πέντε συναδέλφους
που θα µιλήσουν. Πρώτη είναι η κ. Χαρά Κεφαλίδου, δεύτερος ο
κ. Κουράκης, µετά ο κ. Παναγιώταρος, ακολουθεί η κ. Άννα Καραµανλή και, τέλος, ο κ. Ριζούλης.
Τον λόγο έχει η κ. Κεφαλίδου.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Καληµέρα, κύριε Πρόεδρε,
και καλό µήνα σε όλους τους συναδέλφους.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο,
που συζητούµε και που πολύ πρόθυµα θα ψηφίσει η κυβερνητική
πλειοψηφία, αναδεικνύει για άλλη µια φορά νικητές τον απόλυτο
πολιτικό τυχοδιωκτισµό χέρι-χέρι µε τον απόλυτο ιδεοληπτικό
παλιµπαιδισµό!
Σε τέλεια αρµονία µε τον ιδεολογικό πυλώνα της Κυβέρνησης
ότι στο συριζαϊκό σύµπαν το «άριστος» είναι ρετσινιά, ενώ το
«αστοιχείωτος» είναι περιζήτητο προσόν, ο κύριος Υπουργός βιάζεται να µετατρέψει τα πανεπιστήµια της χώρας σε κρεατοµηχανές παραγωγής αστοιχείωτων!
Κύριοι, επιστρέφετε στις χειρότερες µέρες της Μεταπολίτευσης, συρρικνώνετε τη γνώση, κλειδαµπαρώνετε τις πόρτες των
πανεπιστηµίων µη τυχόν και κολλήσουν τα νιάτα της πατρίδας
µας τα ολέθρια µικρόβια της αριστείας, της εξωστρέφειας και
της προκοπής.
Προκειµένου να διασκεδάσετε τα αδιέξοδα που δηµιουργήσατε µε την οικονοµία και τη θέση της χώρας από τις αλχηµείες
σας, προκειµένου να τροφοδοτήσετε τις παιδαριώδεις αριστερίστικες φαντασιώσεις σας, που οραµατίζονται την Ελλάδα ως
λαϊκή δηµοκρατία, µε ρωµαλέα φοιτητικά κινήµατα, πολιτοφυλακές που πιάνονται στα χέρια µε τους εµπόρους ναρκωτικών που
δρουν στα πανεπιστήµια, προκειµένου κοντολογίς να κάνετε την

Ελλάδα «Βενεζουελλάδα» κηρύξατε έναν ιδιότυπο ιερό πόλεµο
κατά των θεσµών της αστικής δηµοκρατίας.
Ορκιστήκατε σε ένα Σύνταγµα που ποτέ δεν είχατε σκοπό να
σεβαστείτε και έκτοτε δεν χάνετε ευκαιρία να το ποδοπατάτε µε
κάθε τρόπο. Ο ιερός σκοπός σας αγιάζει τα µέσα. Έτσι κάνατε
µε τα κανάλια, έτσι κάνατε µε τη δικαιοσύνη, σειρά τώρα έχει η
εκπαίδευση.
Ο πανεπιστηµιακός χώρος θα έπρεπε να είναι πεδίο ιδεών,
έρευνας, εκπαίδευσης, καινοτοµίας, νεωτερισµού. Εκεί χτίζεται
το µέλλον και το αύριο της πατρίδας µας και θα έπρεπε αντί για
ιδανικό φυτώριο µελλοντικών κοµµατικών στρατών να τον προσέχουµε όλοι ως κόρη οφθαλµού.
Στη διάρκεια της Μεταπολίτευσης κάναµε τα ίδια λάθη και θέλαµε να πιστεύουµε ότι η συντριπτική αποδοχή από τη Βουλή
του νόµου Διαµαντοπούλου θα έβαζε τέλος στο καταστροφικό
σπιράλ υποβάθµισης και θα επέτρεπε στα πανεπιστήµιά µας να
απογειωθούν και να διεκδικήσουν τη θέση που τους αξίζει στο
παγκόσµιο ακαδηµαϊκό στερέωµα. Πού να φανταστούµε τις
απύθµενες, αναχρονιστικές, ιδεοληπτικές σας αγκυλώσεις;
Η ανεξαρτησία των θεσµών και η συνταγµατική αρχή της διάκρισης των εξουσιών δεν σας λένε προφανώς τίποτα, δεν είναι
παρά ενοχλητικές παρωνυχίδες στην επιδίωξη των πολιτικών σας
σκοπιµοτήτων. Αυτό είναι το σκοτεινό πλαίσιο του παρόντος σχεδίου νόµου για την αντιµεταρρύθµιση στην ανώτατη εκπαίδευση.
Έρχεται µετά από δύο χρόνια προσχηµατικού διαλόγου, µετά
από σωρεία τροπολογιών και αποσπασµατικών διατάξεων. Κοιτάζει µε λιγωµένη νοσταλγία προς τις χειρότερες πλευρές του
παρελθόντος, ενώ µηδενίζει επιλεκτικά ό,τι παραγωγικό έγινε και
φροντίζει να µην έχουµε πάρει κανένα απολύτως µάθηµα από τα
λάθη µας.
Κύριε Υπουργέ, ένα είναι σίγουρο: ότι µας χωρίζει αγεφύρωτο,
αβυσσαλέο χάσµα αρχών. Το νοµοσχέδιό σας έρχεται από το παρελθόν, θαυµάζει το παρελθόν και θέλει να νεκραναστήσει όλα
τα ζόµπι του παρελθόντος. Αντί να κάνετε αποφασιστικά βήµατα
εµπρός, µένετε προσκολληµένοι στα απωθηµένα σας. Αντί να κάνετε κάτι καλό για την Ελλάδα, καίγεστε να παραδώσετε το µέλλον της πατρίδας βορά στις ιδεολογικές καθηλώσεις του
κοµµατικού σας ακροατηρίου.
Από την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουµε σήµερα
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και το σε ποια Ελλάδα θα ζούµε
µετά από είκοσι χρόνια. Το νοµοσχέδιό σας, µε απόλυτη πρόθεση, ακυρώνει κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία των πανεπιστηµίων.
Για ιδιωτικά πανεπιστήµια ούτε λόγος. Δεν τα θέλετε στα
πόδια σας, να µην έχουν τα φέουδά σας ανταγωνισµό. Τι κι αν οι
εκθέσεις του ΙΟΒΕ και η πρόσφατη µελέτη της Εθνικής Τράπεζας
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για την ανώτατη εκπαίδευση τεκµηριώνουν πόσο επωφελής θα
ήταν για την οικονοµία και τη χώρα η ανάδειξη της Ελλάδας σε
διεθνές κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης; Εσείς ξέρετε πάντα καλύτερα!
Τι κι αν προβλέπουν έσοδα 1,8 δισ. κάθε χρόνο από την προσέλκυση ξένων φοιτητών και από τον ταυτόχρονο περιορισµό
των εκροών Ελλήνων φοιτητών; Εσείς δεν αγχώνεστε µε τέτοια
µικροποσά. Τι κι αν οι ειδικοί λένε ότι η αναβάθµιση της ανώτατης εκπαίδευσης µπορεί να µετασχηµατίσει την Ελλάδα σε οικονοµία έντασης γνώσης και να αυξήσει τον ρυθµό ανάπτυξης
µέχρι και 2% τον χρόνο; Εσείς αυτά τα νεοφιλελεύθερα τα
ακούτε βερεσέ.
Τι κι αν µιλούν για αύξηση του ΑΕΠ κατά 50 δισεκατοµµύρια
ετησίως σε ορίζοντα δεκαετίας; Εσείς προτιµάτε να µαζεύετε
λεφτά λιανίζοντας τους πολίτες στη φορολογία και στην ανάγκη
βάζοντας και καµµιά υπογραφή παραπάνω, πάντα όµως µε βαριά
καρδιά.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, καταλάβετέ το: Η µόνη
προοπτική των πανεπιστηµίων που οραµατίζεστε είναι ο στενός
γραφειοκρατικός κορσές, ο κοµµατισµός, η αναξιοκρατία, η εσωστρέφεια και τελικά ο µαρασµός και η πλήρης απαξίωση. Αγοράσατε πανάκριβα µε το αίµα των πολιτών την άνοδό σας στην
εξουσία και τώρα πουλάτε κοψοχρονιά το µέλλον της χώρας.
Στο σχέδιο νόµου δεν υπάρχει πουθενά εξωστρέφεια, αξιολόγηση, διαφάνεια, λογοδοσία, διασύνδεση µε την ανάπτυξη και
την οικονοµία. Αυτό που υπάρχει σε περίσσεια είναι η επιστροφή
στις νοσηρές σελίδες της Μεταπολίτευσης.
Βγείτε, λοιπόν, και πείτε ξεκάθαρα στην ελληνική κοινωνία ότι
θέλετε σήµερα, το 2017, να γυρίσουµε πίσω στα «ένδοξα» χρόνια
των ατελείωτων συνελεύσεων, στο χτίσιµο των καθηγητών στα
γραφεία τους, στους υπεραιωνόβιους φοιτητές µε εξασφαλισµένη καριέρα στον κοµµατικό µηχανισµό, µε την ανοµία να σκιάζει την ακαδηµαϊκή ζωή και το ξύλο κατά των αντιφρονούντων να
πέφτει σύννεφο όσο δεν γίνεται κακούργηµα και δεν απειλείται
η ζωή. Αυτό είναι το όραµά σας για τα πανεπιστήµια;
Κύριε Υπουργέ, έτσι ήταν τα καλά ξένα πανεπιστήµια που
εσείς σπουδάσατε; Και πείτε σε αυτούς που ακόµη σας ακούν
και τι θα τους συµβεί µετά, όταν θα ψάχνουν για δουλειά, όταν
θα µεταναστεύουν στο εξωτερικό, όταν θα κάνουν την πρώτη
τους φορολογική δήλωση. Βρείτε το θάρρος να τους πείτε όλο
το έργο, όχι µόνο το εξωραϊσµένο διαφηµιστικό σποτ.
Κυρίες και κύριοι, βρισκόµαστε µπροστά σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι, επιλέγουµε πώς θέλουµε τα πανεπιστήµιά µας. Νοµίζω
ότι όλοι θα έπρεπε να θέλουµε το ελληνικό πανεπιστήµιο σύγχρονο, ευέλικτο, επιχειρησιακό και αξιοκρατικό. Καλούµαστε,
λοιπόν, να επιλέξουµε µε την ψήφο µας και να κουβαλήσουµε
εφεξής τη βαριά ευθύνη της όποιας επιλογής µας.
Και πριν τελειώσω, κύριε Υπουργέ, σας χρωστάω µία απάντηση. Προχθές, κατεβαίνοντας από το Βήµα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, έτσι γενικά και αόριστα µε ρωτήσατε: «Και
ποια είναι η γνώµη σας υπέρ των διδάκτρων στα προπτυχιακά
τµήµατα;». Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνησή σας µας έχει
ξαναθέσει παρόµοια διλήµµατα, τα οποία πάντα αυταπαντήθηκαν µετά από λίγο µε µουλωχτές αφαιµάξεις από την τσέπη των
φορολογουµένων.
Και επειδή, όπως προσφυώς έχει πει ο Πρωθυπουργός, «ο
τζάµπας πέθανε», επειδή η δωρεάν µεταφορά µε το αστικό του
κ. Σπίρτζη τελικά δεν είναι και τόσο δωρεάν και επειδή είµαι και
είµαστε –πιστεύω- όλοι υπέρ του να υπάρχουν καλά προπτυχιακά
τµήµατα, θα σας πρότεινα να κάνετε τις µελέτες σας και να µας
πείτε πρώτα αν βγαίνει ο λογαριασµός. Κι εµείς, αλλά κυρίως οι
φορολογούµενοι, που ξεροσταλιάζουν στις εφορίες αναζητώντας χίλιες και µια δόσεις, κρεµόµαστε από τα χείλη σας!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αναστάσιος Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριε Γενικέ Γραµµατέα, κυρίες και κύριοι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε έχει σχέση µε ακαδηµαϊκά εκπαιδευτικά ζητήµατα, αλλά πρωτίστως έχει ιδεολογικοπολιτικό χαρακτήρα.
Κεντρικά σηµεία που θίγονται µε το νοµοσχέδιο αυτό είναι δύο
κατά την άποψή µου. Πρώτον, είναι το ζήτηµα της δηµοκρατίας
και όπως έχει πει ο πρώην Υπουργός συνάδελφός µας Νίκος Παρασκευόπουλος, η δηµοκρατία είναι προϋπόθεση της γνώσης.
Χρειάζονται, δηλαδή, συνθήκες ελεύθερου διαλόγου, ελεύθερης
διαβούλευσης, για να µπορέσει να παραχθεί η γνώση.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε µια πλήρη εφαρµογή της
δεξιάς και της αριστερής αντίληψης. Ποια είναι η δεξιά και ποια
η αριστερή αντίληψη; Συγκεκριµένα, είναι ή δεν είναι δεξιά οπισθοδροµική αντίληψη να διοικούν τα πανεπιστήµια οι µειοψηφίες; Τι θέλω να πω; Το υπάρχον σύστηµα εκλογής των
πρυτάνεων µε ένα ψηφοδέλτιο και όλους τους Αντιπρυτάνεις
µέσα, δίνει τη δυνατότητα σε ένα µικρό ποσοστό της ακαδηµαϊκής πανεπιστηµιακής κοινότητας –που µπορεί να είναι και 20 και
18%- στον δεύτερο γύρο να διοικεί το πανεπιστήµιο για τέσσερα
χρόνια, µε απόλυτο έλεγχο των πάντων και χωρίς καµµία λογοδοσία. Αυτό στη δική σας αντίληψη είναι δηµοκρατία.
Είναι ή δεν είναι η δεξιά οπισθοδροµική αντίληψη να µη συµµετέχουν όλοι οι φορείς της πανεπιστηµιακής κοινότητας στα
πανεπιστηµιακά πράγµατα, δηλαδή πέρα από το διδακτικό προσωπικό, οι φοιτητές και οι διοικητικοί υπάλληλοι; Γιατί άραγε;
Είναι ή δεν είναι οπισθοδροµική αντίληψη τα συµβούλια διοίκησης που εν µέρει είναι εκλεγµένα να κάνουν προεπιλογή των
υποψηφίων πρυτάνεων; Είναι ή δεν είναι η δεξιά αντίληψη που
θέλει τους εκπαιδευτικούς, ιδιωτικούς υπαλλήλους;
Απέναντι σε όλα αυτά, µε το παρόν νοµοσχέδιο, η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου και η Κυβέρνηση απαντά µε αλλαγή στον
τρόπο εκλογής των πρυτανικών αρχών προς την κατεύθυνση της
συµµετοχής όλων, όσο γίνεται περισσότερο, στη διοίκηση του
πανεπιστηµίου µε µία συνεννόηση και διαβούλευση. Απαντά µε
την αλλαγή στη σύνθεση της συγκλήτου, ώστε να συµµετέχουν
όλοι οι πρόεδροι των τµηµάτων και, βεβαίως, όπως είπαµε προηγουµένως, εκπρόσωποι των φοιτητών και των διοικητικών υπαλλήλων. Προσωπικά θα ήθελα µεγαλύτερη συµµετοχή εκ µέρους
των φοιτητών, αλλά αυτό είναι κάτι που µπορεί να το διεκδικήσουµε στη συνέχεια.
Απαντάει η Κυβέρνηση µε την κατάργηση των αντιδηµοκρατικών συµβουλίων διοίκησης, τα οποία ούτως ή άλλως απαξιώθηκαν στην πορεία και ταυτοχρόνως ιδρύει Ακαδηµαϊκά Συµβούλια
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας για τη σύνδεση µε την περιφέρεια και τους παραγωγικούς φορείς.
Ακόµη και σε αυτό θα πρέπει να αναγνωρισθεί η θαρραλέα
πράξη του Υπουργού Παιδείας, του Κώστα Γαβρόγλου, για τις
ρυθµίσεις σχετικά µε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και την
αναγνώριση του ισότιµου ρόλου τους µέσα στο ενιαίο σύστηµα
εκπαίδευσης, µε το να αναγνωρισθεί η προϋπηρεσία τους για τη
µισθολογική και βαθµολογική τους κατάκτηση. Είναι µεγάλης εµβέλειας αυτή η µεταρρύθµιση και γι’ αυτό προκαλεί και τη µήνιν
των σχολαρχών.
Το δεύτερο σηµείο είναι ότι µε το νοµοσχέδιο επαναφέρεται η
ακαδηµαϊκότητα, πρώτον, µε τη υποχρέωση των διδασκόντων
στη συµµετοχή των µεταπτυχιακών µε χαµηλό ή καθόλου επιµίσθιο. Προσωπικά δεν θα ήθελα καθόλου επιµίσθιο. Θεωρώ ότι
είναι υποχρέωση των πανεπιστηµιακών δασκάλων και τιµή γι’ αυτούς να συµµετέχουν στα µεταπτυχιακά προγράµµατα. Το ότι
αυτή τη στιγµή µπαίνει ένα επιµίσθιο, θεωρώ ότι γίνεται σε µια
µεταβατική περίοδο.
Επαναφέρεται η ακαδηµαϊκότητα µε την ανάληψη της ευθύνης
από την πολιτεία για την ενίσχυση των οικονοµικά αδύνατων, µε
δωρεάν µεταπτυχιακά προγράµµατα –στον βαθµό που γίνεταιµε υποτροφίες και κυρίως –προσέξτε το αυτό- µε συµµετοχή των
µεταπτυχιακών φοιτητών στη φοιτητική µέριµνα.
Θεωρώ ότι η φοιτητική µέριµνα, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να
µας απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά. Προφανώς συνδέεται µε
τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, αλλά έτσι υλοποιείται η δωρεάν εκπαίδευση. Η φοιτητική µέριµνα είναι αναπόσπαστο στοιχείο. Το ότι βάζετε στη φοιτητική µέριµνα να
συµµετέχουν οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, αυτό το θεωρώ εξαιρε-
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τικά σηµαντικό.
Επαναφέρεται η ακαδηµαϊκότητα µέσω των διατάξεων που
προβλέπουν την ίδρυση και λειτουργία των µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε ακαδηµαϊκές βάσεις και όχι µε την αγοραία αντίληψη λειτουργίας σ’ ένα ασύδοτο τοπίο. Ξέρουµε πάρα πολύ
καλά ότι πάρα πολλά µεταπτυχιακά, τα οποία είχαν πολύ χαµηλό
κόστος λειτουργίας, είχαν υπέρογκα δίδακτρα, ανταποκρινόµενα
στην αντίληψη της αγοράς περί προσφοράς και ζήτησης. Επαναφέρεται η ακαδηµαϊκότητα µε την επανακατοχύρωση του ακαδηµαϊκού ασύλου, όπως προβλεπόταν άλλωστε και στον νόµο
Γιαννάκου.
Τρίτον και πολύ σηµαντικό, πέρα από τη δηµοκρατία και την
επαναφορά της ακαδηµαϊκότητας -και λίγοι µίλησαν γι’ αυτόθεωρώ την έναρξη αναβάθµισης των ΤΕΙ, για να σταµατήσει επιτέλους η σκοπούµενη υποβάθµιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης στο τριτοβάθµιο επίπεδο. Αυτό που γινόταν ήταν για να είναι
ευχερέστερη η παροχή φθηνού επιστηµονικού δυναµικού.
Δεν εννοούµε, όµως, αυτά ως την κριτική που δεχόµαστε από
τα δεξιά. Δεχόµαστε και κριτική από τα αριστερά. Στους συντρόφους µου, λοιπόν, από τα αριστερά, θα έλεγα: Είναι άνευ σηµασίας η διεύρυνση της επαναφοράς της δηµοκρατικής
οργάνωσης διοίκησης των ΑΕΙ και η ουσιαστικοποίηση της συµµετοχής των φοιτητών και των διοικητικών, που, όπως είπα προηγουµένως, θα ήθελα να ήταν περισσότερη;
Είναι άνευ σηµασίας ότι η µειούµενη συνεχώς χρηµατοδότηση
των πανεπιστηµίων από το 2009 και µετά αντιστράφηκε από την
υπαρκτή αύξηση του προϋπολογισµού -µικρή µεν- για την παιδεία; Είναι άνευ σηµασίας το ότι δόθηκαν χίλιες πεντακόσιες
νέες θέσεις µελών ΔΕΠ και µια σειρά διευκολύνσεις για τους
νέους διδάκτορες; Είναι άνευ σηµασίας η κατάργηση των συµβουλίων ιδρυµάτων, που και οι ίδιοι οι σύντροφοί µας τόσο είχαν
εναντιωθεί στη σύσταση και λειτουργία τους;
Είναι αδιάφορο το ότι αλλάζει ο τρόπος εκλογής των πρυτανικών αρχών, που προβλέπει το νοµοσχέδιο, όπως είπαµε, και ο
οποίος «σπάει» τις γνωστές παθογένειες του παρελθόντος και
δηµιουργεί όρους λειτουργικών συναινέσεων και δηµοκρατικής
νοµιµοποίησης; Πρέπει να αδιαφορούµε στη δηµιουργία όρων
και κανόνων για την άρση του ασύδοτου τοπίου των µεταπτυχιακών; Όλα αυτά είναι άνευ σηµασίας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Α’ Αντιπροέδρου)
Μισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Ναι, να αγωνιστούµε µε όλους τους συντρόφους µας για τη
συγκρότηση µετώπου πίεσης για δηµοκρατική διεύρυνση του νοµοσχεδίου και άρση των αρνητικών σηµείων του, όπως τα τέλη
εγγραφής στα µεταπτυχιακά, την καθολική φοιτητική µέριµνα,
την προσέλκυση νέων επιστηµόνων, την ουσιαστικοποίηση της
σύνδεσης των ΑΕΙ µε τα ερευνητικά κέντρα στην κατεύθυνση της
δίκαιης ανάπτυξης των περιφερειών.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει δηλώσει, διά του Προέδρου της, πολλές φορές ότι θα µειώσει το δηµόσιο, δηλαδή λιγότερο κράτος,
απολύοντας υπαλλήλους. Θα ήθελα να ξέρω, από πού θα το
κάνει αυτό; Από τις εφορίες, για να αυξηθεί η φοροδιαφυγή; Από
την παιδεία, όπως είδαµε µε τις απολύσεις Αρβανιτόπουλου δυόµισι χιλιάδων εκπαιδευτικών ιδιωτικής εκπαίδευσης σε µια νύχτα;
Από την υγεία, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις δοµές κοινωνικής πρόνοιας, από τη δασοπροστασία κ.λπ.; Από εκεί θα
κάνει λιγότερο κράτος;
Κλείνω µε αυτό. Κατ’ αναλογία η Νέα Δηµοκρατία δήλωσε ότι
θα καταργήσει τον νόµο, εάν και όταν έρθει στην εξουσία, συλλήβδην, όλο τον νόµο. Ερωτώ: αυτό σηµαίνει ότι θα επαναφέρετε
τα δίδακτρα στους ασθενείς οικονοµικά φοιτητές; Θα καταργήσετε τη φοιτητική συµµετοχή στα πολυπρόσωπα όργανα; Να το
πείτε. Θα επαναφέρετε το χάος στα µεταπτυχιακά µε τέλη εγγραφής 10.000 και 15.000 ευρώ;
Θα αναστείλετε την πορεία αναβάθµισης των ΤΕΙ; Μήπως θα
επαναφέρετε και τη «διαγωγή κοσµία»; Ίσως αυτό να είχε νόηµα,
γιατί τότε θα µπορέσει να σας απονεµηθεί για τις εξαιρετικές
υπηρεσίες που προσφέρατε και συνεχίζετε να προσφέρετε στο
σύστηµα της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχουν αρχίσει να θέλουν να µιλήσουν όλοι οι
κοινοβουλευτικοί, θα σας πω ότι οι κοινοβουλευτικοί έχουν ίδια
ακριβώς δικαιώµατα µε τους Βουλευτές. Έχουν περισσότερες
υποχρεώσεις, όχι περισσότερα δικαιώµατα.
Θα πάµε, λοιπόν, στην πεπατηµένη, όπως το έχουµε κάνει
χωρίς να υπάρχει πρόβληµα. Μετά από την οµιλία πέντε συνάδελφων, θα µιλά ένας κοινοβουλευτικός, ώστε εξαντλούµενου
του καταλόγου να έχουν τελειώσει όσοι κοινοβουλευτικοί δεν
έχουν µιλήσει.
Αυτό λοιπόν σηµαίνει, µε βάση το τι παρέλαβα και από χθες,
ότι θα µιλήσει ο κ. Παναγιώταρος, η κ. Καραµανλή και ο κ. Ριζούλης και αµέσως µετά η κ. Βάκη. Στη συνέχεια θα είναι άλλοι πέντε
συνάδελφοι, που είναι εγγεγραµµένοι στον κατάλογο. Μετά θα
µιλήσει, γιατί έχει ζητήσει από το πρωί να εγγραφεί, ο κ. Δανέλλης. Μετά θα µιλήσουν άλλοι πέντε οµιλητές και όποιος κοινοβουλευτικός θέλει. Είναι και ο κ. Παπαχριστόπουλος εδώ. Τον
άκουσα και τον γράφω για να µιλήσει. Με τον τρόπο αυτόν,
εξαντλούµενος ο κατάλογος, θα εξαντληθούν και οι κοινοβουλευτικοί. Το λέω αυτό, διότι µου ήρθαν αιτήµατα «θέλω να µιλήσω την τάδε ώρα». Αυτό δεν µπορεί να γίνει. Ανά πέντε
εγγεγραµµένους Βουλευτές θα µιλάει ένας κοινοβουλευτικός.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος από τον Λαϊκό Σύνδεσµο Χρυσή Αυγή.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα κι εγώ να σχολιάσω για την πολύ µεγάλη φωτιά στα Καλύβια Θορικού τις υπερπροσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών, όλων όσοι εµπλέκονται, χωρίς όµως τα
απαραίτητα µέσα ελέω µνηµονίων. Έχουµε πυροσβεστικά οχήµατα που πολλά από αυτά δεν λειτουργούν. Έχουµε πυροσβεστικά αεροπλάνα που πολλά από αυτά δεν λειτουργούν. Ειδικά
φέτος το καλοκαίρι βλέπουµε τα απαρχαιωµένα Πετζετέλ να
προσπαθούν να σβήσουν πολύ µεγάλες φωτιές. Ευχόµαστε, λοιπόν, το καλύτερο και να σβήσει η φωτιά πολύ γρήγορα.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και κύριε αρµόδιε Υπουργέ Παιδείας και
Θρησκευµάτων -εντός πολλών εισαγωγικών-, µιας και µιλάµε για
ένα νοµοσχέδιο για ζητήµατα παιδείας, οι φοιτητικές σας παρατάξεις θα εκδώσουν κάποιο δελτίο Τύπου συµπαράστασης στους
φοιτητές της Βενεζουέλας, που αγωνίζονται µήνες τώρα απέναντι σε ένα στυγνό καθεστώς; Ακόµη και τώρα, µπορεί να είστε
κι η µοναδική χώρα στον κόσµο που έστω για τους τύπους αρνείστε να καταδικάσετε τις δεκάδες των νεκρών και όλα όσα συµβαίνουν σε αυτή τη χώρα.
Φέρνετε το εν λόγω νοµοσχέδιο «µετά βαΐων και κλάδων», προκειµένου να λύσει όλα τα ζητήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και µια σειρά πολλών τροπολογιών και πολυτροπολογιών, άσχετων µεταξύ τους για µια ακόµη φορά. Έχουµε να
πούµε ότι κόπτεστε υποκριτικά.
Πώς το είπατε χθες και προχθές, κύριε Υπουργέ; «Αν κίνητρο
των καλών καθηγητών είναι τα λεφτά για να φύγουν στο εξωτερικό και αν το µόνο κίνητρο είναι τα λεφτά, ας κλείσουν και τα
µεταπτυχιακά». Δηλαδή όλοι θα πρέπει να πολεµούν και να αγωνίζονται για τη σηµαία. Ωραίο ακούγεται αυτό. Δεν σας είδαµε
όµως να το λέτε, ειδικά τα τελευταία δυόµισι χρόνια, µε τις εκατοντάδες χιλιάδες µη κυβερνητικές οργανώσεις, που έχουν εισβάλει στην πατρίδα µας µαζί µε τους λαθροµετανάστες και
έχουν πάρει δισεκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε δηλώσεις δικών
σας Υπουργών, οι οποίες δεν αγωνίζονται επ’ ουδενί για τη φανέλα, αλλά τρώνε και πίνουν εις βάρος και των προσφύγων και
των λαθροµεταναστών και εις βάρος του ελληνικού λαού.
Γιατί δεν το λέτε επίσης και για τις διάφορες µη κυβερνητικές
οργανώσεις, οι οποίες, σε συνεργασία µε το Υπουργείο σας, «δίδαξαν» τα διάφορα ζητήµατα για τις έµφυλες ταυτότητες; Και
αυτές, απ’ ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είχαν µισθοδοτηθεί αδρά
από άλλους κύκλους.
Ακούσαµε και ότι η Αριστερά είναι ένα κεφάλαιο µαζί µε τη
θρησκεία. Βλέπουµε κι ένα φοβερό µέσα στα βιβλία, αυτά τα
οποία θέλετε να εκδώσετε και θα τα έχουν οι µαθητές. «Τόσο η
Εκκλησία όσο και η Αριστερά αποτελούν σηµεία αναφοράς µεγάλων τµηµάτων του ελληνικού λαού, από τα οποία απαιτείται
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τολµηρή και ξεκάθαρη κατάθεση θέσεων». Αυτά είναι σε σχολικά
βιβλία. Γράφετε αλά καρτ. Και γιατί δεν γράφετε για τη Δεξιά;
Γιατί δεν γράφετε για τους εθνικιστές; Εδώ, όµως, έχετε αποσοβήσει και αποσιωπήσει οτιδήποτε έχει να κάνει µε την πατρίδα.
Δυστυχώς, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, όταν ο προϊστάµενος
της παιδείας, ο Υπουργός και πολλοί συν αυτώ δηλώνουν άθεοι
-και είναι περήφανοι γι’ αυτό- και οπαδοί του ουδετερόθρησκου
σχολείου και των βιβλίων των θρησκευτικών, όταν πρωτοστατείτε
στην κατάργηση της πρωινής προσευχής, µε έντεχνο τρόπο κιόλας, για να κοροϊδέψετε κάποιους, µε τις διάφορες εγκυκλίους,
όπως την εγκύκλιο του 2016-2017 στην οποία διαγράφηκε η
φράση «πρωινή προσευχή» που υπήρχε στην εγκύκλιο 20152016, τότε αυτή η παιδεία δεν έχει µέλλον.
Όταν ο αρµόδιος Υπουργός προσυπογράφει και αγωνίζεται
για τον αυτοπροσδιορισµό των Σκοπιανών ως Μακεδόνων και
συγχρόνως δεν λέτε λέξη για τον Μακεδονικό Αγώνα στα βιβλία,
όταν απεµπολείτε µε κάθε τρόπο και θέλετε να αποσιωπήσετε
αυτόν τον αγώνα των Ελλήνων για να µεγαλώσει και να απελευθερωθεί η πατρίδα µας, τότε αυτή η παιδεία δεν έχει κανένα µέλλον.
Και να µην ξεχάσουµε βέβαια και το πόσες φορές έχετε προσυπογράψει µαζί µε δεκάδες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη
σας για τους τροµοκράτες της «17 Νοέµβρη» και όλους αυτούς
οι οποίοι διαλύουν συστηµατικά εδώ και δεκαετίες ετούτον εδώ
τον τόπο.
Παιδεία, κατά την οποία η βασική σας προτεραιότητα, όπως
αποδείχθηκε πέρσι -γιατί µε αυτό ασχοληθήκατε και λιγότερο µε
οτιδήποτε άλλο- ήταν πως υποχρεωτικά θα έπρεπε να διδαχτούν
οι έµφυλες ταυτότητες, ακόµη και σε αυτούς που δεν ήθελαν,
δεν έχει κανένα µέλλον.
Και την ίδια ώρα φέρνετε σε άρθρο στο εν λόγω νοµοσχέδιο
το δικαίωµα στα παιδιά των µουσουλµάνων, στα µουσουλµανόπαιδα που φοιτούν στα σχολεία, όχι στην επίσηµη µουσουλµανική µειονότητα στη Θράκη, τις µέρες όπου θα έχουν Ραµαζάνι
και κανα-δυο άλλες µεγάλες γιορτές να δικαιολογούνται οι απουσίες τους.
Αυτό, φυσικά, είναι το «τυράκι», µαζί µε µια πλειάδα άλλων µέτρων που έχετε πάρει, όπως ότι ενώ υπάρχουν αυστηρότατα
µέτρα για τη σφαγή των ζώων στην πατρίδα µας, οι µουσουλµάνοι θα µπορούν να πιστοποιούν µια απίστευτα βασανιστική µέθοδο, τη µέθοδο χαλάλ, για να βασανίζονται τα ζώα.
Μαζί µε διάφορα άλλα µέτρα, λοιπόν, τα οποία έχετε πάρει,
έχετε καταφέρει µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα να υπάρχει
στην πατρίδα µας ένας τεράστιος και εχθρικός προς την Ελλάδα
µουσουλµανικός πληθυσµός και είµαστε σίγουροι ότι όχι πολύ
µακριά χρονικά -εµείς υπολογίζουµε σε ένα - δύο χρόνια, ασχέτως εάν είσαστε εσείς ή η Νέα Δηµοκρατία- επειδή οι µουσουλµάνοι θα είναι πάρα πολλοί σε όλη την Ελλάδα θα κάνετε µε
νοµοσχέδιο επίσηµη εθνική αργία το Ραµαζάνι, το Ιφτάρ και
άλλες εορτές.
Και ερωτούµε: αφού κόπτεστε γι’ αυτούς, γιατί δεν κόπτεστε
για το ένα εκατοµµύριο περίπου των Ελλήνων πολιτών που παραµένουν πιστοί στο παλαιό ηµερολόγιο και δεν τους δίνετε το
δικαίωµα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, δύο πολύ µεγάλες εορτές, έστω και µε το παλαιό ηµερολόγιο δεκατρείς
µέρες µετά να είναι αργία, όπως είναι σε όλον τον ορθόδοξο
κόσµο, στη Ρωσία, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στη Ρουµανία,
σε όλες τις ορθόδοξες χώρες; Όχι, είσαστε αλά καρτ ανθρωπιστές.
Παιδεία, κατά την οποία δικαιολογούνται οι φοιτητές στο να
χτίζουν τους καθηγητές, να µην ελέγχονται, να µη γίνεται τίποτε
απολύτως, να µην υπάρχει αριστεία, να µην υπάρχει έλεγχος και
αντιθέτως οι φοιτητές να ελέγχουν τους καθηγητές, σίγουρα δεν
έχει κανένα µέλλον.
Παιδεία, κατά την οποία καθυβρίζουν τους καθηγητές οι φοιτητές, οι µαθητές, αλλά δεν θα τιµωρούνται πλέον µε καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ούτε έστω µε τη «διαγωγή κοσµία», δεν έχει
µέλλον.
Παιδεία, κατά την οποία ο αυταρχισµός της µειοψηφίας -και
το βλέπουµε αυτό παντού και συνεχώς- θεωρείται δηµοκρατία,
δεν έχει µέλλον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παιδεία -βλέπουµε ότι φέρατε και εδώ στα άρθρα 50 - 68 για
τους ειδικούς λογαριασµούς κονδυλίων έρευνας ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα- που
αντί να δίνονται λεφτά για την παιδεία, θα δίνονται στους λαθροµετανάστες, όπως λέτε, για να µάθουν να καλλιεργούν τη γη και
διάφορες άλλες ιστορίες -ετοιµάζεστε να µας τους κατσικώσετε
εδώ πέρα- σίγουρα δεν έχει κανένα µέλλον.
Ακούσαµε και διάφορα τσιτάτα από διάφορους, από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους, σχετικά µε το αριστερό αποτύπωµα, το οποίο παρεµπιπτόντως είναι ό,τι πιο τραγικό υπάρχει
στη νεότερη ιστορία αυτού του τόπου.
Ακούσαµε να γίνεται µεγάλος ντόρος για τις σκοταδιστικές περιόδους και είδαµε να είστε σε διαξιφισµούς µε διάφορους Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και άλλους, την ίδια ώρα
που συνυπουργοί σας έχουν διοριστεί επί επαναστάσεως σε πανεπιστήµια και αλλού και τώρα πουλάνε «αντιστασιασµό» και αντιστασιακή πολιτική.
Παιδεία, που ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Ζουράρις, σε συνέντευξή του πριν από λίγο καιρό, είχε πει ότι, εντάξει, δεν τρέχει
και τίποτα εάν χάσουµε και κάποιο κοµµάτι ελληνικής γης ή κάποιο νησί, σίγουρα δεν έχει µέλλον.
Όπως και να έχει, µαζί και µε τις τροπολογίες σας, όπως και
την τροπολογία ντροπής που φέρνετε µέσα σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτηµα και θέµα της παιδείας και που έχει να κάνει µε τους
πλειστηριασµούς, όπου µάλιστα δίνεται η δουλειά σε έναν συντοπίτη και κοντοχωριανό τού κ. Κοντονή, σίγουρα δεν έχει µέλλον όχι µόνο η παιδεία αλλά και ολόκληρος αυτός ο τόπος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε.
Καλείται στο Βήµα η συνάδελφος κ. Άννα Καραµανλή από τη
Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κυρία Καραµανλή, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου αφορά στο µεγαλύτερο κοµµάτι του την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αν µπορούσε να µπει ένας
τίτλος, που να συµπυκνώνει τη φιλοσοφία που διέπει το νοµοσχέδιο, θα ήταν «Επιστροφή στο παρελθόν».
Είναι πραγµατικά παράδοξο σε µια χώρα µε αυτά τα ποσοστά
ανεργίας και αυτό το κύµα φυγής των πιο προσοντούχων νέων
στο εξωτερικό να απουσιάζει από ένα νοµοσχέδιο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση κάθε αναφορά στην ουσιαστική σύνδεση των
πανεπιστηµίων µε την παραγωγή και την αγορά εργασίας.
Θα σταθώ σε ορισµένα σηµαντικά και χαρακτηριστικά σηµεία
του νοµοσχεδίου, τα οποία είναι και ενδεικτικά των κυβερνητικών
προθέσεων.
Επαναφέρετε µε το άρθρο 3 το ζήτηµα του ακαδηµαϊκού ασύλου, εµµένοντας σε ιδεοληψίες και σε απόψεις που είναι και ανεπίκαιρες και παρωχηµένες. Δυστυχώς φοράτε τις ιδεολογικές
παρωπίδες σας που δεν θα σας αφήνουν να δείτε την απογοητευτική πραγµατικότητα στις πραγµατικές της διαστάσεις, ότι τα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας µένουν έρµαια στις ορέξεις
γνωστών µειοψηφιών ότι µετατρέπονται συχνά - πυκνά σε καταφύγια και γιάφκες των «γνωστών αγνώστων».
Δεν έχετε ακούσει τίποτα για εστίες ανοµίας στα πανεπιστήµιά
µας; Για χρήση ουσιών; Για βανδαλισµούς και εικόνες παρακµής;
Τη µία λέτε ότι γι’ αυτή τη νοσηρή κατάσταση οφείλεται το φοιτητικό κίνηµα, που δεν είναι τόσο ισχυρό και τόσο δυναµικό όσο
θα θέλατε. Την άλλη λέτε ότι για τις καταστροφές φταίει και η
Αστυνοµία και ως λύση ψαλιδίζετε µε αυτόν τον νόµο τις περιπτώσεις που θα µπορεί να επεµβαίνει αυτεπάγγελτα.
Προς τι άραγε αυτές οι αβάντες προς συγκεκριµένες οµάδες;
Για να καταγράψετε υψηλές επιδόσεις στο «αριστερόµετρο» ή
για να ικανοποιήσετε το πικραµένο κοµµατικό σας ακροατήριο;
Δηλαδή κάθε φορά που οι γνωστές περιφερειακές οµάδες θέλουν να εκτονωθούν πάνω στη δηµόσια περιουσία του πανεπιστηµίου, που φτιάχτηκε και συντηρείται από τον ιδρώτα του
συνεπή Έλληνα φορολογούµενου, θα πρέπει να συνεδριάζει το
πρυτανικό συµβούλιο; Κάθε φορά που κάποιο χέρι σηκώνει µια
βαριοπούλα για να καταστρέψει ή εκτοξεύει µία µολότοφ, θα
πρέπει τα όργανα του πανεπιστηµίου να βρίσκονται εκεί για να
αποφανθούν αν υπάρχει κακούργηµα που δικαιολογεί την αστυ-
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νοµική επέµβαση;
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν δείχνει ότι το
βλέµµα σας είναι στραµµένο στο µέλλον του ελληνικού πανεπιστηµίου. Προκλητική ανοχή σε παραβατικές συµπεριφορές δείχνει, αν όχι τη συγκάλυψή τους και µόνο από αυτές κινδυνεύει
σοβαρά σήµερα η ελεύθερη έκφραση ιδεών στα πανεπιστήµια.
Με το άρθρο 15 προβλέπετε την εκλογή των αντιπρυτάνεων
σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από αυτό του πρύτανη. Στο όνοµα
µίας δήθεν µεταρρύθµισης ο πρύτανης δεν θα έχει το δικαίωµα
να επιλέξει τους αντιπρυτάνεις, δηλαδή τους συνδιοικούντες.
Στην πραγµατικότητα δεν επιθυµείτε ισχυρά πρυτανικά σχήµατα.
Πρεσβεύετε τη λογική τού διαίρει και βασίλευε, µε στόχο την αύξηση της κοµµατικής σας παρέµβασης στα πρυτανικά συµβούλια.
Πώς υπηρετείται καλύτερα η χρηστή διοίκηση και η οµαλή λειτουργία του πανεπιστηµίου, όταν στο ίδιο σχήµα θα πρέπει να
υπάρχουν πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις πιθανόν µε διαφορετικές
απόψεις; Στην καλύτερη περίπτωση θα έχουµε ασυνεννοησία και
στη χειρότερη αλληλοϋπονόµευση. Σε κάθε περίπτωση, όµως,
θα έχουµε δυσλειτουργίες και στασιµότητα για το ελληνικό πανεπιστήµιο.
Κι έρχοµαι στο θέµα των µεταπτυχιακών, όπου έχουµε άλλη
µία περίπτωση καταστρατήγησης του αυτοδιοίκητου των ιδρυµάτων. Οι προβλεπόµενες ρυθµίσεις δηµιουργούν ένα ασφυκτικό
πλαίσιο. Ο Υπουργός Παιδείας ουσιαστικά θα έχει λόγο για τα
τέλη φοίτησης και το λειτουργικό κόστος σε κάθε µεταπτυχιακό,
θεσµοθετώντας το δικαίωµα αναποµπής σε σχετικές αποφάσεις
της συγκλήτου.
Οι προϋποθέσεις, επίσης, για να διδάξει κάποιος σε µεταπτυχιακά προγράµµατα είναι τέτοιες που, όχι µόνο δεν ενθαρρύνουν
τον διδάσκοντα να συµµετάσχει, αλλά µάλλον τον αποτρέπουν.
Ακόµη κι αν έχουν υπάρξει περιπτώσεις αυθαιρεσίας, ένα λάθος
δεν διορθώνεται µε ένα δεύτερο λάθος. Όταν ο κάθε διδάσκων
για να αµειφθεί από ένα µεταπτυχιακό πρέπει να διδάξει και σε
κάποιο άλλο δωρεάν, έχετε αναρωτηθεί αν θα έχει το κίνητρο να
το κάνει, να διδάξει; Αν θα του επαρκεί ο χρόνος; Αν θα το κάνει
εντελώς διεκπεραιωτικά στη δωρεάν εκδοχή, απλώς και µόνο για
να βγάλει την υποχρέωση;
Αυτή η τακτική οδηγεί µε ακρίβεια σε λιγότερα και χαµηλότερης ποιότητας µεταπτυχιακά. Και ποιος θα είναι τελικά ο χαµένος
στην περίπτωση που λιγότεροι καθηγητές επιλέξουν να διδάξουν
σε µεταπτυχιακά προγράµµατα; Πιθανότατα οι οικονοµικά ασθενέστεροι, που µε µία επιφανειακή προσέγγιση λέτε ότι θέλετε να
στηρίξετε και σίγουρα, βεβαίως, το ελληνικό πανεπιστήµιο και η
ελληνική αγορά εργασίας, που θα δει αξιόλογους φοιτητές να
φεύγουν στο εξωτερικό και αρκετούς να σταδιοδροµούν εκεί.
Παράλληλα, τα όποια παράθυρα εξωστρέφειας υπάρχουν
ανοιχτά στο ελληνικό πανεπιστήµιο σπεύδετε να τα σφραγίσετε.
Πώς µπορούν να αναπτύξουν ανταγωνιστικά µεταπτυχιακά προγράµµατα και να προσελκύσουν ξένους φοιτητές, όταν αυτοί θα
πρέπει να περιµένουν από τον ΔΟΑΤΑΠ την αναγνώριση του βασικού πτυχίου τους για να πάρουν τον µεταπτυχιακό τίτλο;
Όµως και στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράµµατα βάζετε
ως προϋπόθεση να γίνεται µόνο µέσω του Διεθνούς Πανεπιστηµίου.
Και να αναφέρω ένα παράδειγµα από τον τοµέα του αθλητισµού, κύριε Υπουργέ. Ας πούµε ότι θέλει ένα ίδρυµα να δηµιουργήσει ένα εξειδικευµένο προπτυχιακό πρόγραµµα για το αθλητικό
µάνατζµεντ και ειδικότερα για την προετοιµασία και τη διεξαγωγή
παγκόσµιων αθλητικών γεγονότων, ένα τµήµα που, σε συνδυασµό
µε το ότι θα διεξάγεται στην κοιτίδα των Ολυµπιακών Αγώνων, θα
µπορούσε να συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον. Θα πρέπει να οργανώνεται µέσω του Διεθνούς Πανεπιστηµίου; Με ποια τεχνογνωσία και µε ποια εµπειρία;
Στην ουσία βάζετε γραφειοκρατικά προσκόµµατα και λέτε ότι
δεν πρόκειται να γίνουν, γιατί γνωρίζετε και γνωρίζουµε ότι το
Διεθνές Πανεπιστήµιο ούτε το προσωπικό έχει ούτε τις ειδικότητες που χρειάζονται για να υποστηρίξουν ένα εξειδικευµένο προπτυχιακό πρόγραµµα και επιβάλλετε στα ιδρύµατα την
εσωστρέφεια και τη στασιµότητα.
Καταργείτε τα συµβούλια ιδρύµατος. Για τα µάτια του κόσµου
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δηµιουργείτε στη θέση τους τα Ακαδηµαϊκά Συµβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης σε κάθε διοικητική περιφέρεια. Και επειδή ο κύριος Υπουργός ισχυρίστηκε στην επιτροπή ότι τα συµβούλια
ιδρύµατος κανείς δεν τα υπερασπίστηκε, υπαινισσόµενος ότι
απέτυχαν, να υπενθυµίσω ότι τα συµβούλια ιδρύµατος τα έχει
καταδικάσει αυτή η Κυβέρνηση σε αργό θάνατο εδώ και πάρα
πολύ καιρό µε τη συστηµατική απαξίωσή τους και την αποψίλωση σηµαντικών αρµοδιοτήτων, γεγονός που οδήγησε και σε
παραιτήσεις κορυφαίων Ελλήνων ακαδηµαϊκών και προέδρων
συµβουλίων, που έχουν διακριθεί στο εξωτερικό και ήθελαν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση της πατρίδας
τους. αυτούς, προφανώς, δεν τους θέλετε στο ελληνικό πανεπιστήµιο.
Συνοψίζοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
χαρακτηρίζεται από µια τυφλή κοµµατική σκοπιµότητα. Κυριαρχεί η προσπάθεια της Κυβέρνησης να αυξήσει την επιρροή της
και την παρέµβασή της στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η Κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάµεσα στα πιο επώδυνα µνηµονιακά µέτρα των τελευταίων ετών και σε πολιτικές που
περιβάλλει µε προοδευτικό µανδύα για να αποδείξει την αριστεροσύνη της. Μάταιος ο κόπος της! Πολιτικές που καταδικάζουν
την εκπαίδευσή µας στην οπισθοδρόµηση όχι µόνο δεν θα της
αποφέρουν κοµµατικά οφέλη, αλλά αντίθετα θα επιταχύνουν την
κατρακύλα της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η πρώτη πεντάδα
συµπληρώνεται µε τον συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέα Ριζούλη, τον οποίο καλώ στο Βήµα και µετά θα πάρει τον λόγο η κ.
Βάκη.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η αντιπαράθεση, όπως εξελίχθηκε και στην επιτροπή και χθες,
αλλά και σήµερα, πέρα από τα επιµέρους ζητήµατα και αιτιάσεις
που έρχονται από την Αντιπολίτευση για το νοµοσχέδιο, ουσιαστικά -το είπαν και άλλοι οµιλητές από τον ΣΥΡΙΖΑ- έχει να κάνει
µε τον διαχωρισµό των δύο κόσµων.
Ο ένας κόσµος ποιος είναι; Εκφράζεται καθαρά από πολλές
πλευρές και όχι µόνο από µία πλευρά της Βουλής. Είναι ο κόσµος της νεοφιλελεύθερης αντίληψης για τη δοµή της κοινωνίας
και της οικονοµίας. Χωρίς να λέω µεγάλα λόγια, τι κάνει το νοµοσχέδιο µε απλά λόγια; Το νοµοσχέδιο, µε απλά λόγια, που
είναι η άλλη πλευρά, προσπαθεί να οργανώσει την ανώτατη εκπαίδευση µε βάση τη δηµοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες για
όλους. Αυτοί είναι οι δύο κόσµοι.
Τα βέλη της Αντιπολίτευσης εστιάστηκαν κυρίως σε δύο ζητήµατα: στα µεταπτυχιακά και στο πανεπιστηµιακό άσυλο.
Για τα µεταπτυχιακά εκφράστηκαν αντιλήψεις και πιέσεις, που
ουσιαστικά οδηγούν στην έµµεση ιδιωτικοποίηση της ανώτατης
εκπαίδευσης. Υποστηρίχθηκε, δηλαδή, τι αµέσως και σαφώς;
Ελεύθερη τιµολόγηση των µεταπτυχιακών και απεριόριστες εισπράξεις, σε µια καθαρά αγοραία αντίληψη.
Πρόκειται για µια λογική που θέλει και την εκπαίδευση, όπως
και άλλους τοµείς της κοινωνίας και κυρίως αυτό που λέµε δηµόσια σφαίρα, στην ιδιωτικοποίηση, µέσο πλουτισµού, αδιαφορώντας βεβαίως για τα χαµηλά οικονοµικά στρώµατα των
φοιτητών και των οικογενειών τους, µε µια διαφοροποίηση, η
οποία µας πάει όχι στο 1980, που λένε ότι πηγαίνουµε εµείς µε
το νοµοσχέδιο, αλλά στη δεκαετία του 1950. Το είπε ο Άδωνις
Γεωργιάδης. Μίλησε για υποτροφίες, ότι βεβαίως πρέπει να
υπάρχουν υποτροφίες, όχι στη λογική όµως αυτή που βάζει το
νοµοσχέδιο, αλλά στη λογική της δεκαετίας του 1950, όπου
αυτοί που έχουν πληρώνουν -και κάποιες χώρες το είχαν εφαρµόσει- και από την πλέµπα κάτω, από αυτούς που δεν µπορούν,
τους οικονοµικά ανίσχυρους, τσιµπολογάµε και δυο - τρεις για
να δείξουµε ότι όλοι έχουν δυνατότητες σ’ ένα σύστηµα.
Βέβαια και η παιδεία στη λογική αυτή δεν είναι κοινωνικό
αγαθό και δικαίωµα, αλλά σύµφωνα µε τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη -και αυτό κάνουν µε τις προτάσεις και τις τοποθετήσεις
τους- είναι προϊόν συναλλαγής. Οι µαθητές σ’ αυτή τη λογική βαφτίζονται «πελάτες» και η παιδεία «προϊόν» που προσφέρεται
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στους πελάτες και όσοι έχουν την οικονοµική δυνατότητα αγοράζουν ανάλογα µε αυτή τους τη δύναµη. Και αφού από κάπου
πρέπει να αρχίσουµε και δεν µπορούµε να τα κάνουµε τώρα όλα,
µιας και δεν είµαστε κυβέρνηση, να πιέσουµε τουλάχιστον να γίνουν πολιορκητικός κριός για την ιδιωτικοποίηση της παιδείας
τα µεταπτυχιακά. Αυτό, βέβαια, βαφτίζεται πρόοδος, ενώ το
άλλο, που δεν ονοµατίζουµε ποιο είναι το άλλο, λέγεται οπισθοδρόµηση. Το ονοµατίζουν κάποιοι και θα πω πώς το ονοµάτισαν.
Η προστασία του δηµόσιου χώρου και η δυνατότητα όλων να
έχουν πρόσβαση σε δηµόσια αγαθά βαφτίζεται οπισθοδρόµηση.
Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, η συνεχής ταύτισή τους µε τους
ακραίους των θεσµών σε αυτό που ονοµάζεται γενικώς µεταρρυθµίσεις και ειδικώς -αλλά δεν το λένε- κατάργηση των δηµοσίων αγαθών.
Ήθελα να το πω αυτό, γιατί είναι ωραίο: Υπάρχει µια επιχειρηµατολογία αυτές τις µέρες ότι «το προηγούµενο νοµοσχέδιο ψηφίστηκε µε διακόσιες πενήντα πέντε ψήφους και εσείς τώρα µε
εκατόν πενήντα τρεις πάτε να καταργήσετε αυτό», λες και τα νοµοσχέδια αποτελούν αθλητικά ρεκόρ, τα οποία πρέπει να υπερπηδήσουµε! Άρα σε αυτή τη λογική θα πρέπει να αυξάνουµε και
τον αριθµό των Βουλευτών, γιατί κάπως πρέπει να γίνει, πρέπει
να νικάει το ένα νοµοσχέδιο το άλλο. Το ότι δεν είστε διακόσιοι
πενήντα πέντε σήµερα και είστε εκατό έχει να κάνει µε τις πολιτικές που και στην παιδεία εφαρµόσατε. Και δεκάδες χιλιάδες
φοιτητές, µαθητές και γονείς σάς έδωσαν αυτό που έπρεπε. Γι’
αυτό δεν είστε ούτε καν εκατό εδώ µέσα σήµερα.
Επίσης, το άλλο που λέγεται είναι «µόλις βγούµε, θα καταργήσουµε τον νόµο», ότι θα κερδίσουν στις επόµενες εκλογές. Κατ’
αρχάς, ας περιµένουµε να δούµε τις επόµενες εκλογές και ποιους νόµους θα καταργήσετε. Με αυτό, ότι θα καταργήσετε τον
νόµο, ποιους απειλείτε; Τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ απειλείτε; Τους εκπαιδευτικούς που είχατε διώξει και θα τους ξαναδιώξετε, προεκτείνοντας τη λογική σας σε πράγµατα που είχαν
γίνει στο παρελθόν; Τους µαθητές φοβίζετε; Τους ανθρώπους
που δεν θα έχουν να πληρώσουν τα µεταπτυχιακά τους φοβίζετε;
Φοβίστε τους!
Και προσέξτε, τώρα, η όλη συζήτηση είναι ότι «εσείς δεν είστε
Αριστερά». Ο κ. Θεοχαρόπουλος, για να δείξει ότι δεν είµαστε
Αριστερά, διάβασε τι είπε ο Κύρκος το 2010 για το άσυλο και
αφού είπε αυτό ο Κύρκος, εµείς δεν είµαστε Αριστερά. Πού τοποθετείται ο κ. Θεοχαρόπουλος; Ακούγοντας την τοποθέτηση
της κ. Κεφαλίδου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην κάνετε προσωπικές αναφορές, γιατί θα έχουµε θέµα επί προσωπικού. Δεν χρειάζεται.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Δεν πειράζει, δεν είπα και τίποτα. Είπε
ότι δεν είµαστε Αριστερά ο κ. Θεοχαρόπουλος.
Προσέξτε, ο κ. Κωνσταντόπουλος -εγώ θα το πω- που είναι εισηγητής τι αναφορά και συνδυασµό έκανε: Ξεκινάει από τις µεγάλες αλλαγές που έφερε στην εκπαίδευση το ΠΑΣΟΚ το 1982
και το 1983, περνάει όλη την περίοδο που κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ,
µέσω εκσυγχρονισµού φθάνει στη Διαµαντοπούλου και µε αυτό
συµπληρώνει τις µεγάλες αλλαγές.
Η κ. Κεφαλίδου προηγουµένως είπε ότι θέλουµε να επαναφέρουµε τα «ζόµπι» της Μεταπολίτευσης, τις µεγάλες αλλαγές που
έφεραν αυτοί τότε και καταργούσαν τον νόµο της Διαµαντοπούλου. Είναι µια λογική που την υιοθετεί και η Νέα Δηµοκρατία, ότι
πάµε δήθεν πίσω σε εκείνη την περίοδο, η οποία είναι επάρατη,
σοβιετόφιλη και ολοκληρωτική, όπως µας κατηγορούν.
Τώρα εδώ θα πρέπει να υπάρχει µια συνεννόηση στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη και στη Νέα Δηµοκρατία, γιατί βλέπουµε
πραγµατικά, κύριε Κωνσταντόπουλε, κάποιες διαφοροποιήσεις
µεταξύ σας. Δεν µε ενδιαφέρει, βέβαια, να πείτε γιατί υπάρχουν
διαφοροποιήσεις.
Και θα πω για τον κ. Φορτσάκη ότι χθες είπε -και είναι ο µόνος
από όλες τις πλευρές της Αντιπολίτευσης που το είπε- «εγώ είµαι
υπέρ µιας δηµόσιας και δωρεάν παιδείας, που δυστυχώς δεν
µπορούµε να την έχουµε σήµερα».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, και είµαι σχεδόν µέσα στον
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χρόνο µου: Κριτική από Δεξιά και Ακροδεξιά λέει ότι «σιγά που
έχουµε δωρεάν παιδεία». Για την Ακροδεξιά δεν µε ενδιαφέρει,
δεν θέλω να ασχοληθώ. Είπαν ότι «δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία
στην Ελλάδα. Μήπως δεν πληρώνουµε στο δηµοτικό, στο γυµνάσιο για φροντιστήρια και λοιπά;» Και, προφανώς, εµείς είπαµε
όχι; Εµείς είπαµε ότι είναι όλα ρόδινα στην παιδεία και ότι είναι
εκεί που θέλαµε να είναι τα πράγµατα; Δεν είναι ρόδινα τα πράγµατα στην παιδεία. Και γι’ αυτό µε τα προηγούµενα νοµοσχέδια
για την πρωτοβάθµια, για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση προσπαθούµε να βάλουµε τέτοιες βάσεις, ώστε κάποια στιγµή αυτή
η ρηµάδα η παιδεία και η εκπαίδευση στην Ελλάδα να παρέχεται
δωρεάν.
Όµως, εµείς δεν το κάνουµε σαν κριτικοί παρατηρητές των γεγονότων. Μας δόθηκε η ευκαιρία, η δυνατότητα να το κάνουµε
από µέσα. Αυτό έχει και υποχωρήσεις, έχει και νίκες. Παρατηρητές, πάντως, εµείς δεν θα µείνουµε σε αυτή τη διαδικασία. Θα το
παλέψουµε µέχρι τέλους.
Και όσον αφορά τις επόµενες εκλογές -για να κλείσω µε αυτόπου θα καταργήσουν το νοµοσχέδιο, ας τις πάρουν πρώτα και
ας το καταργήσουν µετά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να ανέβει στο Βήµα η κ. Φωτεινή Βάκη, την οποία
καλώ, αναγιγνώσκω την επόµενη πεντάδα συναδέλφων, προκειµένου να έρθουν όσοι δεν είναι στην Αίθουσα: Ο κ. Μανιάτης, ο
κ. Σεβαστάκης, ο κ. Μαντάς, η κ. Αναγνωστοπούλου και η κ. Κατσαβριά.
Ορίστε, κυρία Βάκη, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλώ πολύ να συµπεριληφθεί και ο χρόνος της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αφήστε το, κυρία συνάδελφε. Δεν γίνονται αυτά. Σήµερα έχουµε εξήντα πέντε οµιλητές. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, θα έχετε µία µικρή ανοχή, όπως
όλοι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Κανένα πρόβληµα.
Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπάρχει ένας όρος που διαχρονικά συνοδεύει νοµοσχέδια για την παιδεία και γίνεται η «προκρούστεια κλίνη» που ο καθείς προσαρµόζει στα µέτρα του. Για
τους φίλους, είναι ο ευσεβής πόθος ή το ξόρκι που διώχνει διά
µιας όλα τα δεινά και για τους εχθρούς, ανάθεµα.
Αναφέροµαι, βεβαίως, στον όρο «µεταρρύθµιση». Χρειάζονται
αυτή τη στιγµή τα ΑΕΙ µεταρρύθµιση; Αν ναι, σε ποια κατεύθυνση; Εάν όντως η τριτοβάθµια εκπαίδευση χρειάζεται µία γενναία µεταρρύθµιση και όχι έναν καλλωπισµό ή ένα λίφτινγκ, που
θα καλύπτει επιµελώς το γήρας της, τότε τούτη θα συνίσταται
µε βάση το παρόν νοµοσχέδιο στη σύζευξη και όχι στη διάζευξη
δύο ακόµα όρων, «δηµοκρατία» και «ακαδηµαϊκότητα». Η δηµοκρατία δεν είναι αντίθετη της ακαδηµαϊκότητας, αλλά συστατικό
της στοιχείο και εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεσή της.
Σταχυολογώ κάποια µοτίβα της Αντιπολίτευσης.
Για εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης,
κάθε νοµοθέτηµα που εκδηµοκρατίζει την εκπαίδευση, ακυρώνει
την ακαδηµαϊκότητα. Κάθε δηµοκρατικός έλεγχος, λογοδοσία
και συµµετοχή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα κάνουν
πλουσιότερη τη δηµοκρατία και φτωχότερη την ακαδηµαϊκότητα.
Ανακαλώ κάποιους από τους αφορισµούς σας που χρονολογούνται από το 2015: «κοµµατοκρατία», «φαυλότητα», «τροµοκρατία
µειοψηφικών οµάδων στα πανεπιστήµια», «οπισθοδρόµηση ολοταχώς από εµάς, τα αποµεινάρια της Μεταπολίτευσης, που θέλουν να βάλουν µπαλτά στην παιδεία» και ούτω καθεξής, είναι
κάποιες από τις κραυγές σας που υποκαθιστούν –φοβούµαι- επιχειρήµατα, διότι επιχειρήµατα και θέσεις δεν ακούσαµε. Τα εξαέρωσαν οι δικές σας ιδεοληψίες.
Σηµεία δε αιχµής του δόρατος της νεοφιλελεύθερης σταυροφορίας της αριστείας, που είναι συνώνυµη µε την ιδιωτικοποίηση,
είναι η επ’ ουδενί επιστροφή της συνδιοίκησης στα πανεπιστήµια,
την οποία καθιέρωσε ο ν.1268/1982 µεταφέροντας τότε ευρωπαϊκές παραδόσεις και θέσµια, το πνεύµα και τον ούριο άνεµο
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του Μάη του ’68, που στην πατρίδα µας άργησε πολύ να φυσήξει, ασφυξία της χούντας γαρ και του «γύψου» του Παπαδόπουλου και του Παττακού, που κάποιοι από εσάς µέσα σ’ αυτή την
Αίθουσα ακόµη εξυµνείτε.
Ένα ακόµα φάλτσο που χαλάει τη νεοφιλελεύθερη µελωδία
της αριστείας είναι το ακαδηµαϊκό άσυλο, που επίσης συζητήθηκε και θεσµοθετήθηκε µετά τη χούντα µε νωπές µνήµες ηρωικών εξεγέρσεων της Νοµικής και του Πολυτεχνείου, που
πρόσφατα παρακάµπτουν επιµελώς κάποιες θεωρητικές ενοράσεις που ερµηνεύουν τη χούντα ως ένα σύντοµο διάλειµµα που
συνέβαλε στην εκβιοµηχάνιση και τον εκπολιτισµό του τόπου,
προκειµένου να πεταχτεί, βεβαίως, στη χωµατερή της ιστορίας
της Μεταπολίτευσης.
Αυτά τα λέω διότι ο ν.1268/1982 –ο ανθεκτικότερος νόµος,
όπως απεδείχθη- ταυτίστηκε µε τη Μεταπολίτευση, που εσχάτως
λοιδορείται βάναυσα κλείνοντας το µάτι σε ακροδεξιά στερεότυπα βγαλµένα από ζοφερές εποχές, που εξισώνουν την Αριστερά µε µήτρα της βίας, µε τροµοκρατία και εχθρό της
ελευθερίας.
Ας κάνουµε, λοιπόν, τον λογαριασµό: Σαράντα χρόνια βίου ο
ν.1268/1982 και έξι χρόνια ο νόµος Διαµαντοπούλου που εισήχθη
εν είδει οδοστρωτήρα για να κατεδαφίσει τα τελευταία αποµεινάρια της Μεταπολίτευσης. Ωραία. Και τι έγινε; Τον νόµο Διαµαντοπούλου µεταµόρφωσε –ή µήπως παραµόρφωσε;- ο νόµος
Αρβανιτόπουλου, για να θεραπεύσει τεράστια νοµικά κενά µε
άθλιες τροποποιήσεις, εγκυκλίους, προεδρικά διατάγµατα, νέα
νοµοθετήµατα. Το αποτέλεσµα ήταν να µην επιλυθούν οι δυσλειτουργίες αλλά να ενταθούν, µε αποτέλεσµα να καταστεί ένας
νόµος νεκροζώντανος, ένας νόµος ζόµπι, ένας νόµος Φρανκενστάιν στην κυριολεξία, που διάκειτο πλέον εχθρικά, όχι απέναντι
στους δηµιουργούς του αλλά και σε όσους είχαν την ατυχία να
λειτουργούν εντός του πλαισίου του.
Τα µεγάλα ονόµατα του εξωτερικού, που επικαλείστε αδιάλειπτα, τα οποία εκλήθησαν να εκπολιτίσουν εµάς τους βάρβαρους,
άξεστους και διεφθαρµένους πανεπιστηµιακούς ιθαγενείς –
οποία προσβολή, συνάδελφοι, για όσους και όσες υπηρετούν
αυτά τα πανεπιστήµια και µε ζήλο και αυταπάρνηση τα κράτησαν
όρθια σε δύσκολες εποχές!- αυτά, λοιπόν, τα ονόµατα από «από
µηχανής θεοί» έγιναν αµήχανοι παρατηρητές ενός ανοίκειου τοπίου.
Η δε ασυδοσία των διοικητικών αρχών θεραπευόταν από τα
συµβούλια ιδρύµατος, τα οποία πορεύτηκαν στον δρόµο της αριστείας, κρυπτόµενα µέσα σε ιδρύµατα τα οποία αδυνατούσαν να
καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα και περιορίστηκαν σε έναν
και µόνο ρόλο: αυτόν της προεπιλογής των πρυτάνεων µε βάση
κοινωνικά και πολιτικά φρονήµατα και ουδόλως ακαδηµαϊκά κριτήρια.
Αυτό, λοιπόν, το ιδιότυπο υβρίδιο µικροµεγαλισµού και νεοαποικιοκρατίας θεσπίστηκε παρ’ όλα αυτά για να θεραπεύσει ένα
υπαρκτό πρόβληµα. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο ν.1268/82, µολονότι
οξυγόνωσε τα ΑΕΙ, µετατρέποντάς τα από πανεπιστήµια της αυθεντίας της έδρας σε πανεπιστήµια της κοινότητας, σε πανεπιστήµια όλων των οµάδων που τη συναπαρτίζουν, κάποιες φορές
εφαρµόστηκε στρεβλά. Ναι, κάποιες φορές το αυτοδιοίκητο
έγινε κακοδιοίκητο και η συµµετοχή συνενοχή και συναλλαγή µεταξύ κοµµατικών παραγόντων και υποψηφίων για διοικητικές θέσεις.
Θα θυµόµαστε εκείνη τη θλιβερή ιστορία συναλλαγών που
αφορούσε την ένταξη φοιτητών στη «γη της επαγγελίας» των µεταπτυχιακών προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης το 2005,
που είχε φέρει στην επιφάνεια ο αείµνηστος Στέλιος Αλεξανδρόπουλος. Βέβαια, δεν θυµάµαι στους πρωταγωνιστές εκείνες τις
αριστερές µειοψηφίες που µε τόσο πάθος µέµφεσθε, κάποια
άλλα κόµµατα θυµάµαι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Δύο διδάγµατα, λοιπόν, µπορεί να αντλήσει κανείς από τους
νόµους που προανέφερα:
Ως προς τον νόµο Διαµαντοπούλου θεωρώ ότι το µάθηµα που
πήραµε είναι ότι, ενώ υπερψηφίστηκε από διακόσιους πενήντα
πέντε Βουλευτές, στερείτο νοµιµοποιητικής βάσης και συναίνεσης στην κοινωνία και την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Η νοµική ισχύς
δεν ταυτίζεται πάντοτε µε τη νοµιµοποιητική ορθότητα.
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Ως προς τον προηγούµενο νόµο, τον ν.1268/82, θεωρώ ότι η
καταχρηστική εφαρµογή ενός νόµου δεν ακυρώνει άρδην το
πνεύµα του νοµοθέτη. Το κακοδιοίκητο δεν θεραπεύεται µε κάθετες ιεραρχικές δοµές, που αποφασίζουν για την κοινότητα
ερήµην της, αλλά µε περισσότερη δηµοκρατία, που σηµαίνει να
αποφασίζει ο θεσµός για τον εαυτό του.
Ευπρόσδεκτη, λοιπόν, η επαναφορά της συγκλήτου ως κεντρικού οργάνου λήψης αποφάσεων και της εκπροσώπησής της από
όλη την κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων και των φοιτητών οι
οποίοι εξαιρούνται από τις εκλογές των µονοπρόσωπων οργάνων, αλλά οφείλουν να αρθρώνουν λόγο για τη λειτουργία µίας
κοινότητας, της οποίας είναι αναπόσπαστο κοµµάτι.
Ως προς τα παραπάνω, σας καλώ, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, να αναστοχαστείτε και κάποια οξύµωρα, στα οποία σας
παγιδεύουν οι δικές σας εµµονές.
Οξύµωρο πρώτο: Πώς είναι δυνατόν οι νέοι επιστήµονες µετανάστες να διαπρέπουν, είτε στα µεταπτυχιακά τους είτε σε θέσεις εργασίας στο εξωτερικό, και να προέρχονται από άθλια
πανεπιστήµια που λειτουργούν ως άσυλα ανοµίας και απαρτίζονται από φαύλους ακαδηµαϊκούς;
Οξύµωρο δεύτερο: Εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η φυσιογνωµία του Έλληνα φοιτητή; Ταραξίας και καταληψίας, ένα απολωλός –αριστερό πάντα για εσάς- πρόβατο, όταν πρέπει να
αποφασίσουµε αν πρέπει να έχει φωνή στα του ιδρύµατός του,
ή ο εκλεκτός επιστήµονας που έδιωξε η «άκαρδη» πατρίδα της
κρίσης στο εξωτερικό, όταν αναφερόµαστε στο brain drain, το
οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, αυτή η ιδεοληπτική κυβέρνηση µερίµνησε να ανασχεθεί όσο µπορεί µε χίλιες νέες θέσεις µελών
ΔΕΠ, µε πεντακόσιες θέσεις ΔΕΠ που έρχονται, µε την επανενεργοποίηση του ΙΚΥ, που είχατε νεκρώσει σχεδόν, και µε το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας, που δίδει ακαδηµαϊκή
στέγη και προστατευµένο θεσµικό πλαίσιο στους νέους ερευνητές, προκειµένου να µην εγκλωβιστούν, να µη γίνουν delivery
boys της επιχείρησης ή, ακόµη χειρότερα, ντελιβεράδες της
έρευνας, περιπλανώµενοι εκπαιδευτικών προγραµµάτων που
εξαντλούνται στην επιχειρησιακή τους διεκπεραίωση και όχι στα
αποτελέσµατα πολλές φορές.
Το νοµοσχέδιο αποπειράται να αποκαταστήσει τόσο τη χαµένη
τιµή της δηµοκρατίας όσο και της ακαδηµαϊκότητας, που σηµαίνει πανεπιστήµιο µε κανόνες στους οποίους υπακούµε όχι γιατί
µας επιβάλλονται, αλλά γιατί συνδιαµορφώνουµε και συναινούµε.
Δηµιουργεί, όµως, και όρους εξωστρέφειας, µέσω των νέων
συµβουλίων, που εδράζονται στη σύνδεση, στην ώσµωση ενός
ενιαίου χώρου έρευνας και επιστήµης µε την περιφέρεια και την
κοινωνία, στη συνέργεια, στη διάδραση ενός πανεπιστηµίου που
δεν θα είναι ούτε το αεροστεγώς κλεισµένο πανεπιστήµιο του
µοναχικού ερευνητή ούτε αγοραίο και χειραγωγούµενο από επιχειρηµατικά συµφέροντα. Είναι ένα πανεπιστήµιο ανοικτό στους
παραγωγικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιφέρειας και µοχλός παραγωγικής και πνευµατικής θεωρητικής ανασυγκρότησης.
Εισέρχοµαι στο ολισθηρό πεδίο των µεταπτυχιακών, όσον
αφορά τις αµοιβές των διδασκόντων και τα δίδακτρα των σπουδαστών. Ο ακαδηµαϊκός νεοφιλελεύθερος καπιταλισµός είναι
ένα παγκόσµιο πια φαινόµενο µε παράπλευρες απώλειες φοιτητές, ιδίως Αγγλοαµερικάνους, στα όρια απόγνωσης µε κόκκινα
φοιτητικά δάνεια που έχουν γίνει µια τεράστια φούσκα έτοιµη να
εκραγεί.
Εσείς, άλλωστε, οι ένθερµοι ευρωπαϊστές, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι εξαιρετικά µεταπτυχιακά στον ευρωπαϊκό Βορρά παρέχονται δωρεάν. Γνωρίζετε ακόµη ότι το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, εκτός από άντρο ανοµίας και παραβατικότητας,
είναι στα διακόσια καλύτερα ιδρύµατα του κόσµου, και µε πολλά
µεταπτυχιακά δωρεάν.
Στον ακαδηµαϊκό, λοιπόν, αυτόν νεοφιλελευθερισµό το νοµοσχέδιο αντιτάσσει το ακαδηµαϊκό ήθος που επιβάλλει όχι µόνο η
συνταγµατικά θεµελιώδης αρχή της δηµόσιας και δωρεάν παιδείας, αλλά και η συνείδηση της ακαδηµαϊκής αποστολής µας
και του λειτουργήµατός µας να παρέχουµε παιδεία και όχι υπηρεσίες.
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Σκοπός του δασκάλου είναι να κάνει πλουσιότερο τον φοιτητή
του, όχι την τσέπη του. Αν, λοιπόν, κάτι µε έβρισκε και εµένα αντίθετη στον νόµο, είναι η αµοιβή και τα δίδακτρα.
Ωστόσο και επειδή το δέον δεν πρέπει να εκφεύγει της ιστορικής και κοινωνικής του γείωσης, ας δούµε και την άλλη όψη. Εν
τη απουσία ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους και ευηµερίας και
µε την απόσυρση, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια της πολιτείας
από τη χρηµατοδότηση της παιδείας, το παρόν νοµοσχέδιο καλείται να ισορροπήσει ανάµεσα στη δηµοσιονοµική κρίση, που
τραυµάτισε την παιδεία και στη δωρεάν πρόσβαση φοιτητών, βάζοντας φρένο στην ασυδοσία και των αµοιβών των διδασκόντων
και των διδάκτρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ζητώ την ανοχή σας για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω.
Η δωρεάν διδασκαλία µεταπτυχιακού στο οικείο τµήµα και
ακαδηµαϊκό ίδρυµα είναι απολύτως ορθή. Η οροφή 20% του µηνιαίου µισθού για επιπλέον µεταπτυχιακό σε άλλο ίδρυµα, κατ’
αρχάς, υπαγορεύεται και από τον θεµιτό στόχο να δοθεί ακαδηµαϊκή στέγη και ένα µικρό εισόδηµα και στους άνεργους διδάκτορες. Επιβάλλεται, όµως, και από τους εξευτελιστικούς
µισθούς των πανεπιστηµιακών που υπέστησαν «κόφτες» τα τελευταία χρόνια και αδυνατούν να αντεπεξέλθουν απερίσπαστοι
στο ακαδηµαϊκό τους έργο, αφού υποχρεώνονταν σε ευκαιριακές εργασίες.
Τούτο, δυστυχώς, ισχύει και για τη δωρεάν πρόσβαση του 30%
των φοιτητών, επί τη βάσει του διάµεσου εισοδήµατός τους, προκειµένου και να εµφορείται από την αρχή του µη αποκλεισµού µε
βάση οικονοµικά κριτήρια και να καθίστανται βιώσιµα µεταπτυχιακά που εφάρµοζαν κανόνες και δεν είδαν την κρίση ως προνοµιακό πεδίο αθέµιτου πλουτισµού.
Κλείνω µε το άσυλο. Πέραν µιας βαριάς ιστορικής κληρονοµιάς που συµπυκνώνει αγώνες και αγωνία για παιδεία και δηµοκρατία και που µας αποτρέπει να εξαλείψουµε τα µνηµονιακά της
ίχνη, το άσυλο επιτελεί και έναν άλλον ρόλο, που υπογράµµισε
θαυµάσιο ο συνάδελφος κ. Παρασκευόπουλος στην επιτροπή:
Είναι η µαγιά της ηθικής του ελεύθερου διαλόγου που δηµιουργεί τις συναινέσεις και την ειρήνη της ακαδηµαϊκής κοινότητας
και συνιστά θεµέλιο λίθο δηµοκρατικής ευταξίας.
Το επιχείρηµα της άρσης του ασύλου, για εσάς, είναι η παραβατικότητα. Η παραβατικότητα, όµως, υπήρχε και υπάρχει και µε
άσυλο και χωρίς άσυλο και ενισχύθηκε, διότι είναι κοινωνικό φαινόµενο και δεν αντιµετωπίζεται µονοσήµαντα και µε καταστολή.
Στο παρόν νοµοθέτηµα το άσυλο οριοθετείται αυστηρά και
εξαιρούνται από την εννοιολόγησή του κακουργηµατικές πράξεις, εγκλήµατα κατά της ζωής, ενώ για πληµµελήµατα αποφασίζει το πρυτανικό συµβούλιο. Τι µένει, λοιπόν; Οι φοιτητικές
κινητοποιήσεις, ήτοι δηµόσιες, µη βίαιες, εκφράσεις διαµαρτυρίας. Και αυτό είναι το πρόβληµά σας, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης. Και εδώ, λοιπόν, υπεισέρχεται η επίλυσή τους διά µέσου
του ήθους του ακαδηµαϊκού διαλόγου και της συνεννόησης των
µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
Αν εισβάλλει η Αστυνοµία, η οποία σοφή ούσα αρνείται να το
πράξει πάρα πολλές φορές, τότε όχι µόνο θα υπάρξει ακόµα µεγαλύτερη φυσική βία, θα χυθεί αίµα, είπε ο συνάδελφος κ. Παρασκευόπουλος, αλλά θα τραυµατιστεί ανεπανόρθωτα αυτό που
κάνει την κοινότητα να αξίζει το όνοµά της, η ηθική του διαλόγου.
Ο σεβασµός και οι κανόνες εµπνέονται, δεν επιβάλλονται και
γι’ αυτό καταργούµε και την ταξινόµηση της διαγωγής των µαθητών, µε βάση µία αταξία και µία αποκοτιά της νιότης, ταξινόµηση που στιγµατίζει και τον βίο και την προσωπικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε τον κ.
Ιωάννη Μανιάτη από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, η µόλις κατελθούσα από το Βήµα Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
µάς µίλησε για τη χαµένη τιµή της δηµοκρατίας.
Κυρία συνάδελφε, θα έλεγα καλύτερα να φροντίσετε για την
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ήδη απολεσθείσα τιµή της παράταξής σας, που καταθέτει τροπολογία η οποία προωθεί τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς
πρώτης κατοικίας σε φτωχά και µεσαία νοικοκυριά και που ο
Υπουργός σας επί της Δικαιοσύνης που την υπογράφει δεν έχει
τολµήσει ακόµη να έρθει στη Βουλή να την υπερασπιστεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Γι’ αυτή την τιµή να νοιαστείτε και να νοιαστείτε για τα νοικοκυριά, που, όταν θα πάτε στα χωριά σας, όταν θα πάµε όλοι στα
χωριά µας το καλοκαίρι, θα σας ρωτούν πού πήγε το σύνθηµα
«κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη».
Παρακαλώ, για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ας ξανακατατεθεί η τροπολογία για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας φτωχών και µεσαίων νοικοκυριών, που εµείς ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη δεσµευόµαστε
ότι θα επαναφέρουµε το προηγούµενο καθεστώς προστασίας,
όπως αυτό ίσχυε µέχρι τον Δεκέµβριο του 2014, τον νόµο
ΠΑΣΟΚ, τον νόµο Κατσέλη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Κύριε Υπουργέ Παιδείας, πρέπει να σας πω ότι εγώ είµαι ενεργός πανεπιστηµιακός και στο εξάµηνο που τέλειωσε βαθµολογήθηκα από τους φοιτητές µου, όπως ξέρετε, σε κλειστό φάκελο
και όλα πήγαν ήρεµα και φυσιολογικά.
Στο χειµερινό εξάµηνο θα διδάξω το µάθηµα της Ψηφιακής
Επιχειρηµατικότητας. Ελπίζω να µη θεωρείται ρετσινιά που θα
διδάξω το µάθηµα της Ψηφιακής Επιχειρηµατικότητας στο Πανεπιστήµιο Πειραιά. Ελπίζω να µου το επιτρέψουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ποιος το είπε αυτό; Ποιοι να σας το
επιτρέψουν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Και για να επανέλθουµε, αγαπητές και
αγαπητοί συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό είναι η λυδία λίθος,
που κρίνει τι σηµαίνει προοδευτική παράταξη και τι σηµαίνει παρακµιακή, συντηρητική και οπισθοδροµική παράταξη. Επειδή
ακριβώς σε αυτό το νοµοσχέδιο ενσωµατώνονται όλες οι ασθένειες µίας παρελθούσης περιόδου, γι’ αυτό εµείς είµαστε σκληρά
και κάθετα αντίθετοι στο πισωγύρισµα σε τριάντα χρόνια πίσω
του ελληνικού πανεπιστηµίου.
Οι συνάδελφοι µου, ο εισηγητής µας Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος, η Χαρά Κεφαλίδου, όλοι οι συνάδελφοι που µίλησαν νωρίτερα από εµένα, σας είπαν τα σηµαντικά ζητήµατα. Σας είπαν,
για παράδειγµα, για το άσυλο.
Καλά, είναι κανένας από εσάς, συνάδελφοι, υπερήφανος πηγαίνοντας στο αµφιθέατρο της Νοµικής ή περνώντας έξω από το
πεζοδρόµιο ή τον αύλειο χώρο του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
ή κατεβαίνοντας τη Στουρνάρη, έξω από το Μετσόβιο, απέναντι
από το κτήριο Γκίνη, να βλέπει απλωµένα ρούχα; Εσείς είστε υπερήφανοι γι’ αυτή την κατάσταση; Ή είστε υπερήφανοι για το ότι
µε το νοµοσχέδιο ξαναφέρνουµε όλες τις κακές, τις άθλιες πρακτικές της συνδιοίκησης µε κοµµατικές παρατάξεις που κατάντησαν σε συναλλαγή µε τους υπό εξέλιξη καθηγητές ή τους υπό
κρίση και ψηφοφορία πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις;
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ζητήσω µία χάρη. Θέλω να µου
βρείτε µία διάταξη του νοµοσχεδίου σας, µία µόνο, η οποία να
στηρίζει αυτή τη µεγάλη αγωνία των ελληνικών οικογενειών, όταν
στέλνουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν, να µάθουν γράµµατα
στα ελληνικά πανεπιστήµια.
Γιατί τα στέλνουµε τα παιδιά µας να µάθουν γράµµατα; Για να
βρουν µια καλή δουλειά. Και πώς θα βρουν µια καλή δουλειά;
Όταν έχουν καλά προσόντα και όταν η οικονοµία γεννάει δουλειές. Βρείτε µου, λοιπόν, µία διάταξη του νοµοσχεδίου, η οποία
να έχει µέσα τις λέξεις «αύξηση θέσεων απασχόλησης, στήριξη
και ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας, δηµιουργία νέου εθνικού
πλούτου». Γιατί αν δεν υπάρχει –και δεν υπάρχει- αυτό σηµαίνει
ότι τα πανεπιστήµια της Ελλάδας δεν τα αντιµετωπίζουµε έτσι
όπως πρέπει να αντιµετωπιστούν, δηλαδή ως µια νέα πηγή εθνι-
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κού πλούτου, αλλά τα αντιµετωπίζουµε µε την ιδεοληψία και τις
ιδέες που είχαν κάποτε κάποιοι.
Ακούστε ποιο είναι το πιο δυναµικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας: Δεκαπέντε χιλιάδες ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι υπηρετούν
σήµερα στα ελληνικά πανεπιστήµια, πάνω από είκοσι χιλιάδες
µεταπτυχιακοί φοιτητές και πάνω από τριακόσιες χιλιάδες προπτυχιακοί φοιτητές, δηλαδή, τριακόσιες πενήντα χιλιάδες δυνατοί, ώριµοι, δηµιουργικοί Έλληνες, τους οποίους οδηγείτε στην
άβυσσο, στο αδιέξοδο και στη µη εύρεση εργασίας. Το πιο δυναµικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας, που θα µπορούσε να
δηµιουργήσει την Ελλάδα του αύριο, την Ελλάδα που ξεπερνά
την κρίση, αυτό το δυναµικό κοµµάτι αντί να του δώσετε ελπίδα
και προοπτική το οδηγείτε πίσω. Ούτε µία λέξη για το πώς µπορεί
αυτό το κοµµάτι της κοινωνίας να χρησιµοποιηθεί σε µια χώρα
που θέλει να ξεπεράσει τα µνηµόνια.
Η Τράπεζα Ελλάδος το είπε πάρα πολύ καλά, µε καθαρό
τρόπο. Τα ανέφερε και η συνάδελφος κ. Χαρά Κεφαλίδου. Η Ελλάδα µπορεί να γίνει διεθνές κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης; Ναι.
Πόσα λεφτά θα µπουν στην εθνική οικονοµία; Περίπου 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο. Μπορεί να αναβαθµιστεί η ανώτατη
εκπαίδευση, έτσι ώστε να στηρίξει την εθνική οικονοµία; Ναι. Και
πόσο θα αυξηθεί το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν; Θα αυξηθεί
2%. Και πόσα έσοδα θα έχει η εθνική οικονοµία; Θα έχει 50 δισεκατοµµύρια ευρώ σε βάθος δεκαετίας.
Τα λεφτά αυτά, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, σας περισσεύουν;
Δεν τα έχουµε ανάγκη; Δεν τα θέλετε;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ήρεµα, κύριοι συνάδελφοι. Μην κάνω προσωπικές αναφορές τώρα από µικροφώνου. Ηρεµήστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Μην ενοχλήστε. Ήρεµα. Ψυχραιµία.
Θα σας πω µονάχα ένα παράδειγµα: Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.
Τι ενοχλεί, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, να δηµιουργήσει
η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών ένα ξενόγλωσσο διεθνές εκτεταµένο πρόγραµµα µε δίδακτρα για ξένους πάνω σε θέµατα ελληνικής φιλοσοφίας µε επίκεντρο τον Πλάτωνα; Και τι εµποδίζει να
δηµιουργηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ένα
ξενόγλωσσο µεταπτυχιακό πρόγραµµα µε δίδακτρα για ξένους
πάνω σε θέµατα ελληνικής φιλοσοφίας µε επίκεντρο τον Αριστοτέλη; Έχετε καµµία αµφιβολία ότι χιλιάδες Κινέζοι, Γιαπωνέζοι,
Αµερικάνοι, Ευρωπαίοι θα έρθουν να παρακολουθήσουν και θα
δηµιουργήσουν ένα πανίσχυρο λόµπι στήριξης της Ελλάδας; Δεν
τα θέλουµε αυτά τα µεταπτυχιακά; Όχι, δεν τα θέλει η σηµερινή
Κυβέρνηση, το σηµερινό Υπουργείο, γιατί θέλει να είναι υπό την
αιγίδα και µε τη στήριξη του Διεθνούς Πανεπιστηµίου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς παλεύουµε και ονειρευόµαστε
ένα άλλο πανεπιστήµιο, ένα απελευθερωµένο από τα δεσµά του
κρατισµού πανεπιστήµιο, ένα ανταγωνιστικό πανεπιστήµιο που
δεν φοβάται ούτε τα καλύτερα ιδιωτικά ούτε τα καλύτερα ξένα
δηµόσια πανεπιστήµια. Παλεύουµε για ένα δηµόσιο πανεπιστήµιο που θα είναι απελευθερωµένο και ανταγωνιστικό. Και όλοι
εµείς, που υπηρετούµε στο δηµόσιο πανεπιστήµιο, θα δώσουµε
τις καλύτερες δυνάµεις µας για την αναβάθµιση ενός πανεπιστηµίου που ξεκίνησε να υπάρχει µε τον ν.4009/2011 - νόµο ΠΑΣΟΚ,
τον νόµο Διαµαντοπούλου- και που εµείς δεσµευόµαστε ότι θα
συνεχίσουµε στην ίδια κατεύθυνση της απελευθέρωσης, του εκσυγχρονισµού και της ανταγωνιστικότητας του δηµόσιου, ισχυρού, ελληνικού πανεπιστηµίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε, κύριοι
συνάδελφοι. Επόµενος είναι ο κ. Σεβαστάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν σας δώσω τον
λόγο, κύριε Σεβαστάκη, έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
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(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Κύριε Μανιάτη, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, δεν επιτρέπεται,
κύριε Μπάρκα. Δεν επιτρέπεται, γιατί αρχίζουν και θορυβούν
αυτοί που µόλις προσήλθαν στην Αίθουσα. Αυτοί που είναι από
το πρωί, είναι ήσυχοι.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν έχω πρόβληµα µε την όποια πολιτική αντιπαράθεση. Έχω την αίσθηση ότι ορισµένοι που επικαλούνται την αίσθηση της Εθνικής Τράπεζας και του ΙΟΒΕ, δεν
έχουν διαβάσει την έκθεση και τις εκθέσεις. Βεβαίως, αυτές οι
εκθέσεις – η µία το λέει, η άλλη το υπαινίσσεται µε µεγάλη σαφήνεια- είναι και υπέρ των διδάκτρων στα προπτυχιακά.
Και ερωτώ ξανά: είστε υπέρ των διδάκτρων στα προπτυχιακά
στα δηµόσια πανεπιστήµια;
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Απαντήθηκε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Μην αγανακτείτε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Τίποτα δεν φαίνεται να είναι προφανές σε αυτή την Αίθουσα,
γι’ αυτό και τα ξεκαθαρίζουµε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Τα ελληνικά σας είναι άριστα,
κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Κεφαλίδου,
ήταν «εκκλησία» όταν µιλούσατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Χαίροµαι, λοιπόν, που η Δηµοκρατική
Συµπαράταξη, τουλάχιστον, δεν είναι υπέρ των διδάκτρων στα
δηµόσια πανεπιστήµια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στα προπτυχιακά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Στα προπτυχιακά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεν χρειάζεται να απολογηθούµε σε
εσάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Α, δεν χρειάζεται να απολογηθείτε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί διαµαρτύρεστε τώρα; Όταν µίλαγε ο κ. Μανιάτης
και τον διέκοψαν δύο συνάδελφοι, έκανα παρέµβαση. Μη διακόπτετε τον Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Προσπαθώ να κάνω µία απλή ερώτηση
και φαίνεται ότι απάντηση δεν µπορεί να δοθεί. Είναι η Δηµοκρατική Συµπαράταξη υπέρ του δηµόσιου πανεπιστήµιου χωρίς δίδακτρα στα προπτυχιακά;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε τώρα;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ηρεµήστε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι.
Ολοκληρώσατε, κύριε Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Όχι, έχω…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Άρα, κατάλαβα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, δεν καταλάβατε.
Θα δώσω τον λόγο για δύο λεπτά στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και θα σας απαντήσει
στο ερώτηµά σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευ-
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νας και Θρησκευµάτων): Εγώ κατάλαβα ότι η απάντηση είναι
ναι, µάλλον όχι, ενδεχοµένως.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, αφήστε να εκφραστούν µόνοι τους.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ηρεµήστε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Μην καταγράφεται απολύτως τίποτα στα Πρακτικά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: ….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, είστε παλιά συνάδελφος. Τι είναι αυτά τα πράγµατα;
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Προσπαθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά κάνατε
τρεις φορές το ίδιο ερώτηµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ξέρετε, όµως, κύριε Πρόεδρε, τα ερωτήµατα πρέπει να λαµβάνουν σαφείς απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα λάβετε σαφή
απάντηση µόλις καθίσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Συνεχίζω, λοιπόν, µε τα…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τώρα, ερχόµαστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, µη βιαζόσαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην κάνετε προσωπικές αναφορές, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Με τον κ. Κωνσταντόπουλο νοµίζω
πως δεν υπάρχει θέµα.
Μεταπτυχιακά. Συνεχίζουν να υπάρχουν ξενόγλωσσα.
Προπτυχιακά. Το είπαµε χθες. Πραγµατικά έχει εξαντληθεί η
υποµονή µας. Δεν θα το ξαναπούµε. Διαβάστε τον νόµο. Μη σπεκουλάρετε, όµως, διότι σας έθεσα ένα άλλο ερώτηµα, στο οποίο
δεν απαντάτε. Δεν υπάρχουν προγράµµατα σπουδών που οδηγούν σε πτυχίο. Υπάρχουν τµήµατα που έχουν προγράµµατα που
οδηγούν σε πτυχίο. Και ερωτώ: Τι λέτε στους χιλιάδες Γιαπωνέζους –φαίνεται ότι έχετε επαφές που εµείς δεν έχουµε- στους χιλιάδες Κινέζους και στους χιλιάδες Αµερικανούς που προσπαθούν να έρθουν στον τόπο µας και εµείς έχουµε κλειδώσει τις
πόρτες, διότι είµαστε εµµονικοί, εσωστρεφείς κ.λπ., όταν ρωτάνε
το πολύ απλό «από πού, ρε παιδιά, θα παίρνουµε πτυχία εµείς;»;
Και αν έρθουµε και πάρουµε πτυχία, θα µπορούµε να πάµε και
σε ένα άλλο πανεπιστήµιο; Προσέξτε την απάντηση, για να µη
δεσµευθείτε σε αντισυνταγµατικά πράγµατα, σε θέµατα που
είναι του ευρωπαϊκού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τι λέµε, λοιπόν; Λέµε ότι αφού το διεθνές πανεπιστήµιο δίνει αυτή τη δυνατότητα, να υπάρχει
συνεργασία µε το διεθνές πανεπιστήµιο. Επίσης, µαθήµατα σε
ξένες γλώσσες στα κατ’ επιλογή.
Τρίτον, µεταπτυχιακά µαθήµατα.
Μην επιµένετε σε µια µεταφυσική, η οποία µας υποτιµά ως
χώρα, ότι θα έρθουν εδώ οι Κινέζοι και θα σώσουν την Ελλάδα
και τα πανεπιστήµιά της. Σας παρακαλώ! Είναι σοβαροί άνθρωποι οι Κινέζοι. Μην υποβαθµίζετε τη συζήτηση, σας παρακαλώ
πάρα πολύ, σ’ αυτό το επίπεδο.
Διαβάστε τον νόµο και κυρίως τις εκθέσεις που επικαλείστε της Εθνικής Τράπεζας και του ΙΟΒΕ- προτού να έρχεστε και να
λέτε µάλλον πράγµατα που δεν ισχύουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Θεοχαρό-
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πουλε, έχετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για
τρία λεπτά για τις δύο πολύ συγκεκριµένες ερωτήσεις που έθεσε
ο Υπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µε έκπληξη
σας είδα να χρησιµοποιείτε την τακτική ότι η καλύτερη άµυνα
είναι η επίθεση. Δεν εξηγείται αλλιώς, διότι απαξιώνετε και συνεχίζετε να απαξιώνετε το σύνολο των Βουλευτών και µε τη χθεσινή σας αναφορά ότι θα είχαν κοπεί από τους καθηγητές.
Μιλάτε και σήµερα εδώ πέρα, λες και είστε σε διάλεξη και µε τον
δικό σας τρόπο προσπαθείτε να µεταφράσετε τις θέσεις κοµµάτων της Αντιπολίτευσης.
Να σας πω, λοιπόν, ξεκάθαρα τη θέση της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει ξεκαθαρίσει ότι
για τον πρώτο κύκλο σπουδών σε γενικό πλαίσιο δεν χρειάζονται
δίδακτρα. Δεν πρέπει να υπάρχουν δίδακτρα, κύριε Γαβρόγλου.
Αυτό, όµως, το οποίο έχουµε πει και έχουµε ξεκαθαρίσει είναι
ότι χρειάζεται ρύθµιση για τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά τµήµατα, χωρίς να την υπονοµεύετε, όπως εσείς κάνετε βάζοντας
µεσάζοντα το Διεθνές Πανεπιστήµιο.
Το ζήτηµα της δηµιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών είναι
σηµαντικό. Μην το υποτιµάτε. Γιατί αυτές οι αναφορές σας σε
Κινέζους το υποτιµούν. Υποτιµούν τη δυνατότητα της χώρας να
µπορεί να έχει διεθνοποιηµένη λογική. Να αξιοποιήσουµε το
υψηλό ακαδηµαϊκό προσωπικό και το υψηλό προσωπικό σε φοιτητές.
Βεβαίως, η ευρωπαϊκή αγορά αναγνωρίζει το υψηλό επίπεδο
επιστηµόνων που παράγουµε, αυτό που δεν αναγνωρίσατε εσείς
πριν από λίγο. Το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο, λοιπόν, θα
µπορούσε να γίνει η βασική εξαγωγική βιοµηχανία µας, δηµιουργώντας ξενόγλωσσα προγράµµατα σπουδών, µε ευελιξία, όχι µε
γραφειοκρατικούς κόµπους, µε αξιολόγηση και µελέτη όλων των
δεδοµένων.
Στις µεταπτυχιακές σπουδές, τέλος, εδώ είµαστε σαφώς υπέρ
της ρύθµισης του τοπίου. Στις µεταπτυχιακές σπουδές βεβαίως
και χρειάζονται –σας το είπα και χθες- να υπάρχουν προβλέψεις
και για τα χαµηλά εισοδήµατα, απαλλαγές δηλαδή για τα χαµηλά
εισοδήµατα και υποτροφίες συνδεδεµένες ωστόσο µε οικονοµικά, κοινωνικά και ακαδηµαϊκά κριτήρια. Όµως, µεταπτυχιακά
χωρίς καν να επιτρέπονται από τον νόµο δίδακτρα είναι ένας
άλλος λαϊκισµός.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Μα, δεν υπάρχουν;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεύτερος κύκλος σπουδών
χωρίς δίδακτρα είναι ένας νέος λαϊκισµός, ο λαϊκισµός του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έρχεται τώρα ως λαϊκισµός στην Κυβέρνηση, όχι
ως λαϊκισµός στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Τέρµα στον λαϊκισµό! Δεν θα επιτρέψουµε άλλο µια λαϊκίστικη λογική, η οποία δεν
έχει καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Λαϊκισµός ότι υπάρχουν µεταπτυχιακά
χωρίς δίδακτρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Μπράβο στη ΔΗΜΑΡ! Εδώ είναι
η Δηµοκρατική Αριστερά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο
για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε, αλλά εάν πάµε έτσι, δεν θα τελειώσουµε ποτέ. Κρατάτε σηµειώσεις για τις παρατηρήσεις σας και στη δευτερολογία
σας θα απαντήσετε. Εάν για κάτι που λέει ένας Βουλευτής της
Αντιπολίτευσης, ενοχλείστε εσείς και θέλετε να παρεµβαίνετε,
δεν θα τελειώσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Δεν ενοχλούµαι. Ζητώ τον λόγο για
τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Χαίροµαι πραγµατικά, διότι ξεκαθαρίστηκε πως δεν χρειάζονται δίδακτρα στα προπτυχιακά στα
δηµόσια πανεπιστήµια.
Δεύτερον, µπορείτε, σας παρακαλώ, να µου διευκρινίσετε
ποιος θα δίνει και τι είδους πτυχίο θα δίνει; Αυτό σας ρώτησα να
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µου πείτε. Ποιος και τι είδους πτυχίο στα ξενόγλωσσα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να καταγραφεί στα Πρακτικά. Τα τµήµατα δίνουν τα πτυχία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Τελειώσαµε
την αντιπαράθεση, την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των δύο.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κουτσούµπας, τον οποίο καλώ να έρθει στο
Βήµα.
Κύριε Κουτσούµπα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι προφανές ότι και µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο η ανώτατη εκπαίδευση, η παιδεία συνολικότερα, υποτάσσεται στον στρατηγικό στόχο της Κυβέρνησης
αλλά και των άλλων κοµµάτων για την εξυπηρέτηση µε όλους
τους τρόπους και όλα τα µέσα των αναγκών του µεγάλου κεφαλαίου.
Άλλωστε, έχετε αναγορεύσει σε υπέρτατο κριτή της πολιτικής
σας τις αγορές, τους οίκους αξιολόγησης, δηλαδή τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων και παίρνετε σίγουρα πολύ
καλό βαθµό, αφού αυτά τα δυόµισι χρόνια φορτώσατε στον λαό
µας δύο επιπλέον µνηµόνια, δεκάδες αντιλαϊκούς νόµους, µατωµένα πλεονάσµατα και δεσµεύσεις µέχρι το 2060.
Το ίδιο κάνατε και τις τελευταίες µέρες, µε αφορµή τη δοκιµαστική έξοδο στις αγορές και µε το πανηγύρι που στήσατε µε τη
συνδροµή, µάλιστα, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλων διεθνών οργανισµών, ένα πανηγύρι προκλητικό απέναντι
σε έναν λαό γονατισµένο, απέναντι σε έναν λαό που του λένε ότι
πρέπει να συνεχίσει το «ποδήλατο», για να χρησιµοποιήσω και
µια έκφραση του κ. Μοσκοβισί.
Άρα το κρίσιµο ερώτηµα που πρέπει να απαντήσει ο ελληνικός
λαός είναι το εξής: Με την επιστροφή στις αγορές και την κανονικότητα, όπως λέτε, θα καταργηθούν οι εξακόσιοι και πλέον µνηµονιακοί νόµοι συν όσοι άλλοι έρθουν στο πλαίσιο της τρίτης
αξιολόγησης; Θα παγώσουν τα µέτρα που έχει προνοµοθετήσει
η Κυβέρνηση για το 2019, 2020; Αναφέροµαι και στη µείωση του
αφορολογήτου και στις περικοπές στις συντάξεις που είναι
µέτρα για την περίοδο που κατά τον κ. Τσίπρα θα είµαστε στην
ανάπτυξη. Μήπως δεν θα ισχύσουν τα πρωτογενή µατωµένα πλεονάσµατα µέχρι το 2060 ή η επιτροπεία, η οποία είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω των
ευρωπαϊκών εξαµήνων και των δηµοσιονοµικών συµφώνων; Προφανώς και όχι. Όλα αυτά θα ισχύουν, γιατί όλα αυτά αποτελούν
το προαπαιτούµενο της περιβόητης εµπιστοσύνης των αγορών.
Όσο για την επιδίωξή σας να πουλήσετε κοινωνική ευαισθησία,
αυτή όχι µόνο δεν πείθει κανέναν, όχι µόνο συντρίβεται κάτω από
τη σκληρή πραγµατικότητα που ζει και θα συνεχίσει να ζει ο
λαός, αλλά είναι και µια απόδειξη της απεγνωσµένης προσπάθειας να διαφοροποιηθείτε µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, µε τους οποίους µοιάζετε
πλέον σαν δύο σταγόνες νερό. Κι όσο περισσότερο µοιάζετε,
όσο ταυτίζεστε, δηλαδή, στα κρίσιµα, σε στρατηγικά ζητήµατα,
τόσο περισσότερο η µεταξύ σας αντιπαράθεση θα είναι για τα
επιµέρους, τα της διαχείρισης, για τον «Ρουβίκωνα» για παράδειγµα, για τον Βαρουφάκη, για τις εξεταστικές, για το τι έγινε
το 2015 και πάει λέγοντας.
Και µιας και το έφερε η κουβέντα και επειδή πολύς λόγος γίνεται τελευταία, το µόνο που κάνουν αυτές οι αποκαλύψεις και
τα πολιτικά θρίλερ µε τον κ. Βαρουφάκη είναι να συντηρούν
αυτόν τον αποπροσανατολιστικό δικοµµατικό καυγά. Και είναι
ένας καυγάς βολικός και για τη Νέα Δηµοκρατία, για να υπενθυµίζει το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ σε µια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
γίνει ο πιο καλός φίλος του κεφαλαίου και του συστήµατος των
αγορών και από την άλλη, βέβαια, βολεύει και τον ΣΥΡΙΖΑ για να
ξαναζεσταίνει συνεχώς το παραµύθι τής τάχα σκληρής διαπραγµάτευσης και της µάχης που έδωσε.
Αν έχουν κάποιο ενδιαφέρον κι αν δείχνουν κάτι αυτές οι αποκαλύψεις, είναι το άθλιο παιχνίδι που παίχτηκε στις πλάτες του
ελληνικού λαού, καθώς και το πώς κυρίαρχοι κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του συστήµατος γενικότερα, άλλων κέντρων,
όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, αξιοποίησαν και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον

10825

Βαρουφάκη και τον ψευδεπίγραφο ριζοσπαστισµό τους, για να
συνεχίσουν την πολιτική των µνηµονίων, των αντιλαϊκών µέτρων
που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ, είτε από την άλλη αν θέλετε, για να εκβιάσουν και να
επιβάλουν σχέδιο τύπου Σόιµπλε εξόδου της Ελλάδας από την
Ευρωζώνη, όπου πάλι το µάρµαρο θα το πλήρωνε, µε άλλον
τρόπο βέβαια, ο ελληνικός λαός και κερδισµένα θα ήταν πάλι
τµήµατα του κεφαλαίου.
Γιατί φυσικά είναι άλλο πράγµα ο λαός να επιλέξει την έξοδο
από την Ευρωζώνη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεκδικώντας
ταυτόχρονα να περάσουν στα χέρια του τα κλειδιά της οικονοµίας και της εξουσίας και είναι άλλο η αποχώρηση, ως επιλογή
τµηµάτων του κεφαλαίου ή ισχυρών ιµπεριαλιστικών κέντρων.
Κατά συνέπεια ούτε το plan B ούτε το plan Χ του κ. Βαρουφάκη για παράλληλο νόµισµα ούτε η πολιτική που υλοποιεί σήµερα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, έχουν οποιοδήποτε στοιχείο
φιλολαϊκότητας. Ενεργούµενα του συστήµατος και των µονοπωλιακών οµίλων είναι όλοι αυτοί, γι’ αυτό ο λαός τούς γυρίζει συνεχώς την πλάτη, όσο ξεσκεπάζονται µ’ όλο αυτό το παιχνίδι που
παίχτηκε αλλά και συνεχίζει να παίζεται σε βάρος του.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πολλή συζήτηση έχει γίνει τις τελευταίες µέρες, για το αν το νοµοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση είναι ιδεοληπτικό, οπισθοδροµικό ή αν ακυρώνει τις
µεταρρυθµίσεις των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Βέβαια από τη δική του σκοπιά έχει και ένα δίκιο ο κύριος
Υπουργός Παιδείας να διαµαρτύρεται, όταν οι Βουλευτές των
υπολοίπων αστικών κοµµάτων χαρακτηρίζουν το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο ως εµµονικό. Η Κυβέρνηση απλά αξιοποιεί την κριτική της Νέας Δηµοκρατίας, που επιζητά ακόµα πιο γρήγορη
προσαρµογή στις ανάγκες της αγοράς, για να κρύψει ότι η
έγνοια και της σηµερινής Κυβέρνησης είναι το πώς θα πάει ένα
βήµα παραπέρα από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, βαδίζοντας
βέβαια στον ίδιο δρόµο, στην ίδια στρατηγική, η οποία βλέπει την
ανώτατη εκπαίδευση να παίζει σηµαντικό ρόλο µόνο για την αύξηση της κερδοφορίας των λίγων.
Βέβαια όσο και αν ψάξαµε, δεν µπορέσαµε να βρούµε τίποτα
σοβαρά καινούργιο στο νοµοσχέδιο. Μήπως είναι κάτι το καινούργιο η διάθεση ενίσχυσης της παρουσίας των επιχειρήσεων
και των στελεχών τους στα ιδρύµατα; Μήπως είναι κάτι καινούργιο, η προσπάθεια κατηγοριοποίησης σπουδών και αποφοίτων;
Μήπως είναι καινούργια τα δίδακτρα στα µεταπτυχιακά; Μήπως
είναι καινούργια η προσπάθεια να λειτουργήσει πιο αποτελεσµατικά το «µαύρο κουτί» της επιχειρηµατικής λειτουργίας των ιδρυµάτων που λέγεται ΕΛΚΕ;
Τίποτε απ’ όλα αυτά που προβλέπει το νοµοσχέδιο δεν είναι
καινούργιο. Πάµπολλες από τις προβλέψεις αυτού του νοµοσχεδίου έχουν υπερψηφιστεί στο παρελθόν και από τους Βουλευτές
των άλλων κοµµάτων, αφού περιλαµβάνονταν κατά γράµµα ή
έστω στο πνεύµα τους και σε προηγούµενα νοµοσχέδια επί
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας για την ανώτατη εκπαίδευση,
όπως ήταν οι νόµοι Γιαννάκου και Διαµαντοπούλου, αλλά και σε
µια σειρά από άλλα µικρότερης ή µεγαλύτερης εµβέλειας νοµοθετήµατα.
Ας µην είµαστε άδικοι, λοιπόν. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
θα έχει να επιχαίρει ότι επί των ηµερών της επιχειρείται το µεγαλύτερο άνοιγµα των ΑΕΙ στην πολλά υποσχόµενη αγορά των ξενόγλωσσων τµηµάτων ότι θεσµοθετούνται µονοετή και διετή
προγράµµατα σπουδών, δηµιουργώντας πτυχία πολλών ταχυτήτων και ότι για πρώτη φορά θεσµοθετείται η είσοδος των ΑΕΙ στο
µεγάλο παζάρι της µεταλυκειακής εκπαίδευσης.
Είναι πρόδηλο από τα παραπάνω ότι η αντιπαράθεση µεταξύ
των άλλων κοµµάτων και γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, γίνεται µακριά
από τις ανάγκες των φοιτητών, µακριά από τα πραγµατικά λαϊκά
συµφέροντα. Άλλωστε ούτε µια αράδα στις εκατόν εβδοµήντα
περίπου σελίδες του νοµοσχεδίου δεν αφορά στις ανάγκες των
φοιτητών των λαϊκών οικογενειών, που στενάζουν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, στους νέους επιστήµονες που βρίσκουν
τις πόρτες των ιδρυµάτων και τις κάνουλες της δηµόσιας χρηµατοδότησης κλειστές, στους πανεπιστηµιακούς δασκάλους που
δεν θέλουν να ξεπουληθούν σε επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Η ουσία είναι η εξής: Σε αντίθεση µε τα κηρύγµατα περί δηµό-
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σιας δωρεάν εκπαίδευσης και περί δηµοκρατίας πρόκειται για
ένα νοµοσχέδιο, που δίνει πραγµατικό άσυλο στην επιχειρηµατική λειτουργία των ιδρυµάτων και επιδιώκει να δώσει σηµαντικά
οφέλη µόνο στις επιχειρήσεις. Αυτό δεν το λέµε µόνο εµείς. Το
τονίζει και το ίδιο το Υπουργείο στην έκθεση συνεπειών που συνοδεύει το νοµοσχέδιο.
Αν, όµως, έχουν έτσι τα πράγµατα, τότε τι έρχεται να λύσει
αυτό το νοµοσχέδιο; Η απάντηση, κατά τη γνώµη µας, είναι
σαφής. Από τη µια επιδιώκει να διαµορφώσει ένα πλαίσιο, που
ευνοεί την πιο αποτελεσµατική υποταγή της λειτουργίας των
ιδρυµάτων στα προστάγµατα και στις στοχεύσεις του κεφαλαίου
και από την άλλη έρχεται να δώσει την ιδιαίτερη χροιά των προτεραιοτήτων που προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για την καπιταλιστική ανάπτυξη, την ένταξη των ιδρυµάτων σ’ αυτό το πλαίσιο.
Το γιατί αναδεικνύεται από τις ίδιες τις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Ίσως είναι η πρώτη φορά που σε ένα νοµοσχέδιο για την
ανώτατη εκπαίδευση, προβλέπονται τόσες διαφορετικές περιπτώσεις διδάκτρων, τόσες διαφορετικές περιπτώσεις συνεργασίας των ιδρυµάτων µε καπιταλιστικές επιχειρήσεις και στελέχη
τους, γίνονται τόσες αναφορές σε εργαζόµενους χωρίς σταθερή
δουλειά, χωρίς δικαιώµατα.
Είναι η πρώτη ίσως φορά που σε ένα νοµοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, αναφέρεται τόσες φορές φόρα παρτίδα ότι τα
οικονοµικά των πανεπιστηµίων και της έρευνας γίνονται βορά
στις δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις, την εξυπηρέτηση του χρέους,
τα παλιά και νέα µνηµόνια διαρκείας. Με αυτά ως βάση αξίζει να
επανέλθουµε στη συζήτηση, περί του τι θεωρεί κανείς οπισθοδροµικό και τι σύγχρονο.
Εµείς βλέπουµε τι πλούτο µπορούν να παράγουν οι εργαζόµενοι, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η ανάπτυξη
της επιστήµης, της τεχνικής, όσα δηλαδή φτιάχτηκαν από τα
χέρια και τα µυαλά των προηγούµενων γενεών. Βλέπουµε τις παραγωγικές δυνάµεις που σπαταλιούνται αλόγιστα στον άναρχο
ανταγωνισµό των κεφαλαιοκρατών, τις δυνατότητες που δεν γίνονται πραγµατικότητα, γιατί ο αδυσώπητος νόµος του κέρδους
βάζει φρένο.
Βλέπουµε ότι οπισθοδροµικό δεν είναι να πιστεύεις ότι το µέλλον για την πλειοψηφία των σηµερινών φοιτητών δεν θα έπρεπε
να είναι το πέρασµα από την ανεργία στην κακοπληρωµένη εργασία µετά από µυριάδες κόπους και θυσίες των ίδιων και των
οικογενειών τους, αλλά να πιστεύεις ότι στο αναπτυξιακό πρόταγµα του ενός ή του άλλου κόµµατος, οι προτεραιότητες της
µιας ή της άλλης µερίδας του µεγάλου κεφαλαίου χωρούν ρεαλιστικά τα όνειρά τους, τη ζωή τους έτσι όπως τους αξίζει.
Κατά τη γνώµη µας οπισθοδροµική είναι η σηµερινή πραγµατικότητα, που όλα τα κόµµατα µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο
υπερασπίζονται όπου η επιστήµη µε τα σηµερινά επίπεδα ανάπτυξής της ασφυκτιά στο πλαίσιο του σηµερινού κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος. Η ίδια η εξέλιξή της ωθεί στην ανάγκη
κατάργησης των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Γιατί καθηµερινά επιβεβαιώνει, πως οι γνώσεις τόσο στις φυσικές επιστήµες όσο και στην τεχνολογία που τις εφαρµόζει είναι αρκετές,
ώστε να µπορούν να επιλυθούν όλα τα µεγάλα προβλήµατα της
κοινωνικής ζωής.
Ωστόσο το κεφάλαιο που αντιµετωπίζει την επιστήµη σαν
άµεση πηγή για τον πλουτισµό του την διαιώνιση της κυριαρχίας
του, δεν µπορεί παρά να την αιχµαλωτίζει. Δεν µπορεί παρά να
υποτιµά της επιστήµη και µαζί της να υποτιµά όλους εκείνους
που την υπηρετούν, πρώτα από όλα τους επιστήµονες, τους πανεπιστηµιακούς δασκάλους, τους ερευνητές, τους αυριανούς
επιστήµονες, τους φοιτητές.
Επιπλέον η επιστήµη που χρησιµοποιείται για τον πόλεµο, για
να αυξηθεί η ανεργία, η φτώχεια, η εκµετάλλευση, τελικά η αµάθεια, δεν µπορεί παρά να κατανοείται σαν δύναµη ξένη και εχθρική για τους εργαζόµενους. Άρα η βασικότερη προϋπόθεση
ώστε η επιστήµη να κατακτήσει τον ρόλο που της αξίζει µέσα
στην κοινωνία, είναι στη θέση της ενίσχυσης της οικονοµικής και
πολιτικής εξουσίας των λίγων που σήµερα υπηρετεί, να µπει η
ανύψωση της υλικής και πνευµατικής στάθµης του συνόλου του
λαού µας και κριτήριο για την ανάπτυξή της αντί για το κέρδος
να γίνει η γενική ευηµερία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με λίγα λόγια είναι η αντικατάσταση της σηµερινής κοινωνικής
πραγµατικότητας από µια νέα πραγµατικότητα και αυτή είναι
µόνο η σοσιαλιστική. Μόνο έτσι η επιστήµη θα µπορέσει να αποκαλύψει σε όλη τους την έκταση τις τεράστιες δυνατότητές της
για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και να εκµεταλλευτεί στο
έπακρο κάθε περιθώριο ανάπτυξης και εφαρµογής της. Δεν είναι
τυχαίο ότι ακόµα και οι ορκισµένοι αντίπαλοι του σοσιαλισµού,
είναι αναγκασµένοι να αναγνωρίζουν το ανεβασµένο τότε µορφωτικό επίπεδο των εργαζοµένων των πρώην σοσιαλιστικών
χωρών και την υψηλή στάθµη των πανεπιστηµίων τους.
Γιατί σε µια κοινωνία σε µια οικονοµία όπου κριτήριο της οικονοµικής ανάπτυξης δεν είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους αλλά
µεγιστοποίηση της κοινωνικής προόδου, δεν υπάρχουν ούτε επιστήµονες που πλεονάζουν ούτε επιστήµες περιττές. Υπάρχουν
εκατοντάδες πράγµατα για τα οποία η συµβολή τους είναι πολύτιµη και απαραίτητη.
Εάν επιδιώκουµε για παράδειγµα να βελτιώσουµε την υγεία
του λαού, θα πρέπει να επανδρώσουµε µε τις βασικές ειδικότητες όλα τα επαρχιακά κέντρα υγείας, να εξασφαλίσουµε γιατρούς ακόµη και στο τελευταίο χωριό, να αναπτύξουµε την
προληπτική ιατρική. Άρα χρειαζόµαστε κι άλλους γιατρούς. Χρειαζόµαστε περισσότερους σχολίατρους, γιατρούς εργασίας, µια
σειρά από ειδικότητες που η σηµερινή ανάπτυξη -η καπιταλιστική- περιθωριοποιεί, ενώ την ίδια στιγµή η αστική προπαγάνδα,
η προπαγάνδα σας, µηρυκάζει ακατάπαυστα τα επιχειρήµατα για
τη δήθεν υπερπληθώρα τους, τη στιγµή που υπάρχουν τεράστιες
ελλείψεις, αυτή τη στιγµή που µιλάµε, σε όλα τα νοσοκοµεία, σε
όλες τις δοµές υγείας.
Αν θέλουµε να θωρακίσουµε αντισεισµικά τη χώρα µας, χρειαζόµαστε έναν πολύ µεγαλύτερο αριθµό µηχανικών, που θα
προσληφθούν για να αναλάβουν το έργο του ελέγχου, της ενίσχυσης όλων των κτηρίων, τουλάχιστον µαζικής συνάθροισης,
όπως είναι τα εργοστάσια, οι µεγάλες επιχειρήσεις, τα σχολεία,
οι αίθουσες ψυχαγωγίας -κυρίως της νεολαίας- και άλλα.
Αν θέλουµε σχεδιασµένα να µεταβάλουµε τις πόλεις-τέρατα
σε ανθρώπινες, χρειαζόµαστε περισσότερους ειδικούς στον
τοµέα της χωροταξίας και πολεοδοµίας.
Αν θέλουµε η εκπαίδευσή µας, πραγµατικά, να µορφώνει και
όχι να παραµορφώνει τους ανθρώπους, οι εκπαιδευτικοί που
υπήρχαν στην επετηρίδα, για παράδειγµα, δεν επαρκούν.
Αν θέλουµε να αξιοποιήσουµε τον ορυκτό πλούτο της χώρας
µας, πρέπει να ιδρύσουµε κι άλλες σχολές µεταλλειολόγων,
άλλων ειδικοτήτων και όχι να συζητάµε την αλλαγή του αντικειµένου των σηµερινών αποφοίτων τους. Θα πρέπει να προσλαµβάνουµε και όχι να απολύουµε εργαζόµενους, όπως στη
«ΛΑΡΚΟ» ή αλλού.
Γενικότερα αν επιδιώκουµε την αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, χρειαζόµαστε πληθώρα µορφωµένων τεχνικών, εργαζοµένων που θα αναλάβουν την ανάπτυξη
και την εφαρµογή της τεχνολογίας στην παραγωγή. Όσο για τις
παραµεληµένες κοινωνικές επιστήµες, να γίνουν επιτέλους γνήσια κοινωνικές και να αποκτήσουν πιο σηµαντικό ρόλο µέσα από
τη συνεργασία τους και µε τις άλλες επιστήµες, ώστε να εξασφαλίσουν έναν προοδευτικό κοινωνικό έλεγχο της συνολικής κοινωνικής δραστηριότητας.
Με λίγα λόγια µόνο στη σχεδιασµένη, προγραµµατισµένη µε
βάση τα λαϊκά συµφέροντα οικονοµία η σηµερινή πλαστή, µεταλλαγµένη, εικόνα των κοινωνικών αναγκών, που ο καπιταλισµός
συνεχώς καλλιεργεί, µε βάση φυσικά τα συµφέροντά του, µπορεί
να αποκτήσει τη σωστή της διάσταση. Και η χώρα µας διαθέτει
όλες τις παραγωγικές δυνάµεις και πάνω απ’ όλα τη βασικότερη,
την πιο έµπειρη και µε βέλτιστο µορφωτικό επίπεδο εργατική
τάξη, ένα πολυάριθµο και ικανότατο επιστηµονικό δυναµικό.
Από τη σκοπιά αυτή, λοιπόν, γίνεται σαφές ότι η δική µας κριτική στρέφεται σε διαφορετικά σηµεία, από αυτά που επιλέγουν
να αναδείξουν άλλα κόµµατα ως σηµεία αντιπαράθεσης. Μην περιµένετε, λοιπόν, τα καλέσµατα περί συναίνεσης να βρουν αποδέκτες το ΚΚΕ.
Εµείς όχι µόνο απορρίπτουµε και καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο αλλά κυρίως καλούµε τους εργαζόµενους, τα ιδρύµατα, τους
πανεπιστηµιακούς δασκάλους, τους φοιτητές, τους νέους επι-
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στήµονες, σε συµπόρευση, σε κοινή πάλη, µε στόχο την πλήρη
ανατροπή της πολιτικής που δένει χειροπόδαρα την επιστήµη,
τις προοπτικές, τις σπουδές των νέων ανθρώπων στα συµφέροντα του κεφαλαίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλώ στο Βήµα,
αφού του ζητήσω και συγγνώµη γιατί δύο φορές τον σταµάτησα,
τον συνάδελφο κ. Σεβαστάκη.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Είναι θετικό για µένα ή µάλλον βοηθητικό το γεγονός ότι ανεβαίνω στο Βήµα µετά την ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του κ. Κουτσούµπα.
Η συζήτηση που έχει εκτυλιχθεί, είναι µια συζήτηση επιθέτων,
αφορισµών, που οδηγεί αναπότρεπτα στους µανιχαϊσµούς. Οπισθοδρόµηση και προοδευτισµός.
Οι µανιχαϊσµοί, ουσιαστικά, προσπαθούν να διαχειριστούν ένα
θεµελιώδες πρόβληµα που έχει η εκπαίδευσή µας, το σύστηµά
µας αλλά και το λαϊκό αίτηµα για εκπαίδευση. Θα πω πιο κάτω
ποιο νοµίζω ότι είναι αυτό.
Άκουσα πάρα πολλές φορές να εκφράζονται οι δύο κόσµοι.
Ποιοι είναι οι δύο κόσµοι; Και πώς δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε απέναντι σε προβλήµατα µε µια στοιχειώδη ευθυβολία; Ας
δούµε ότι για πάρα πολλά χρόνια η χώρα µας, έχοντας ένα οικονοµικά υψηλό επίπεδο, κύριε Μπούρα, κύριε συνάδελφε, επένδυσε στις δοµές εκπαίδευσης. Και αυτή η επένδυση συµπύκνωνε
µια λαϊκή επιθυµία, να µάθει γράµµατα. «Μάθε παιδί µου γράµµατα» ως εργαλείο κοινωνικής ανέλιξης.
Όµως η µόρφωση -αυτό το τεράστιο κεφάλαιο που ενσωµατώθηκε στον µέσο όρο, φτιάχτηκαν πολίτες υψηλότερου µορφωτικού
και διανοητικού επιπέδου στα χρόνια από τη δεκαετία του ’70 και
µετά- είτε έµεινε εγκιβωτισµένη, δεν αφοµοιώθηκε στην παραγωγή. Είτε δηλαδή χρησίµευε για την παραγωγή ειδικευµένων που
στελέχωναν ειδικότητες, που στελέχωναν επαγγελµατικές κατηγορίες, αλλά η διάχυτη µόρφωση ως αγαθό, τα εργαλεία επινόησης, τα εργαλεία αναστοχασµού, τα εργαλεία παραγωγικού
αναπροσανατολισµού, αυτή η διάχυτη κουλτούρα που στήνεται
πάνω από τη µόρφωση, πάνω από την εκπαίδευση, αυτή έµεινε
αναξιοποίητη. Και αυτή την πηγή, αυτήν την µεγάλη γνωστική
πηγή δεν την έχουµε εκµεταλλευτεί ή δεν την έχουµε αφοµοιώσει.
Η νέα ενεργός µόρφωση, η µόρφωση που σχετίζεται µε µια
εξαιρετική λαϊκή επινοητικότητα, αυτή που έχει χαθεί τα προηγούµενα χρόνια µε την έκλειψη της παραγωγής, µε την παραγωγική κατάπτωση, αυτή είναι ζητούµενο. Και το σύστηµα που
θα βρεθεί να την οργανώσει εκπαιδευτικά, θα είναι το πετυχηµένο σύστηµα. Αντί γι’ αυτό έχουµε ύβρεις, έχουµε συγκρούσεις
επιθέτων, συγκρούσεις αφορισµών. Νοµίζω ότι είναι µια αδιέξοδη επιλογή, ένα αδιέξοδο πεδίο αντιµαχίας.
Ένα θεµελιώδες πρόβληµα, το οποίο δείχνει ότι οι περίφηµοι
δύο κόσµοι δεν είναι δύο, είναι ένας και έχει σχέση µε την οικονοµική κατάπτωση, είναι το εξής: Χρησιµοποιούνταν 300 εκατοµµύρια για να χρηµατοδοτηθεί η τριτοβάθµια εκπαίδευση και το
ποσό έχει πέσει στα 90 εκατοµµύρια.
Πώς λύνεται αυτή η αντίφαση, αυτή η αδυναµία ότι σε µια
χώρα που παρήγγειλε, διαµόρφωσε, συγκρότησε, χρηµατοδότησε, οργάνωσε δοµές, διδακτικό προσωπικό και κυρίως µια
λαϊκή προσδοκία για την τριτοβάθµια, σήµερα δεν έχει τη δυνατότητα να τη χρηµατοδοτήσει;
Κάνουµε, λοιπόν, µετατόπιση της αντίφασης. Άλλος λέει να
ιδιωτικοποιηθεί όλη η εκπαίδευση -ουσιαστικά ο κ. Γεωργιάδης
αυτό είπε- παίρνοντας τους φοιτητές που δεν µπαίνουν στη δοκιµασία των πανελληνίων και που δίνουν τα λεφτά τους, όπως λέει,
στην Κωνσταντινούπολη. Καταφέρνουµε, δηλαδή, να βρούµε έναν
χρηµατοδότη της εκπαίδευσης. Αυτά νοµίζω τα αστόχαστα και γενικόλογα δεν δίνουν απάντηση στο πρόβληµα.
Άλλος λέει ότι πρέπει να κάνουµε µια περιστολή εξόδων, µια
αποµείωση των απαιτήσεων, µια συµπίεση στα όρια της αντιπαραγωγικής µιζέριας. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήµατα, δεν απαντώνται και δεν είµαστε τίµιοι απέναντί τους, αν δεν τα
απαντήσουµε.
Νοµίζω ότι και η χωροταξική οργάνωση του εκπαιδευτικού συ-
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στήµατος και η διασπορά του ανθρώπινου δυναµικού και τα γνωστικά αντικείµενα και επίσης οι δεξιότητες που υποτίθεται ότι έχει
ανάγκη η χώρα και η παραγωγική πραγµατικότητα, σήµερα βρίσκονται σε έναν µεγάλο µετεωρισµό, σε µια µεγάλη αµηχανία.
Και αυτόν τον προσανατολισµό δεν τον βλέπω. Το πολιτικό σύστηµα δεν βλέπω να έχει τη µέριµνα να ακολουθήσει κάποιες
συντεταγµένες αρχές µε τις οποίες το «µάθε παιδί µου γράµµατα», αυτό το µεγάλο ανθρωπιστικό απόκτηµα των δεκαετιών
της φτωχής Ελλάδας, θα µπορέσει να ανακαινιστεί υπό το πρίσµα της κρισιακής Ελλάδας.
Τέλος, η εκπαίδευση είναι κάτι πολύ σηµαντικό, για να µπορεί
κανείς να την βάζει µέσα στους όρους της πολιτικής αντιµαχίας
αµφιθεάτρου. Μερικές φορές αισθάνοµαι αρκετά νέος, όταν
βλέπω να αναβιώνουν πρακτικές των αµφιθεάτρων των φοιτητικών. Είναι ευχάριστο αυτό. Είναι αδιέξοδο αυτό.
Έχω τη µεγάλη αγωνία ως πανεπιστηµιακός, για το πού µε
ποιον τρόπο θα µπορέσω να βρω χρηµατοδότηση, δικαίωση στο
γνωστικό µου αντικείµενο και στη µεγάλη ηθική επένδυση να διδάσκω, να µπαίνω µέσα στην τάξη, χωρίς να απαιτώ πρόσθετα,
χωρίς να απαιτώ η µείωση του µισθού µου να αποτελεί εργαλείο
για να µειωθεί η ποιότητα της δουλειάς µου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Αυτό το ερώτηµα των πανεπιστηµιακών αυτό το ερώτηµα των
πανεπιστηµίων των εξαιρετικά υψηλών ιδρυµάτων και ανθρώπων
που διαθέτει η χώρα µας, φοβάµαι ότι µερικές φορές η πολιτική
αντιµαχία το αποδυναµώνει. Δυστυχώς, συχνότατα, για να επιτύχουµε στο πολιτικό µας επιχείρηµα, βάζουµε, σκοτεινιάζουµε,
αποδυναµώνουµε, αποµειώνουµε αυτό το µεγάλο απόθεµα.
Θα ήθελα να είµαστε µετριοπαθείς και σκεπτόµενοι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ τον κ.
Σεβαστάκη, για πολλούς λόγους και για την αγόρευσή του αλλά
και για τον χρόνο, για όλα.
Παρακαλώ πολύ, καλώ στο Βήµα τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη
Τσίπρα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνηθίζουµε να λέµε πως η παιδεία είναι ένα θέµα εθνικής σηµασίας, είναι ένα θέµα εθνικό. Και
είναι, υπό την έννοια πως είναι ο παράγοντας που καθορίζει το
συνολικό πνευµατικό επίπεδο ενός λαού. Μα είναι, θα έλεγα, και
θέµα βαθιά κοινωνικό, γιατί επηρεάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι µαθαίνουν να λειτουργούν µέσα σε µια κοινωνία και επειδή
καθορίζει τον βαθµό στον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση
στις πληροφορίες και στη γνώση, που στις µέρες µας είναι ένα
πάρα πολύ σηµαντικό κριτήριο, για τη δυνατότητα όλων των πολιτών να έχουν εφόδια, προκειµένου να µπορέσουν να έχουν µια
ζωή και µια πρόοδο και να έχουν και τις κατάλληλες εκείνες παροχές από την πολιτεία και την κοινωνία, ώστε να µπορέσουν να
χαίρουν όλες τις δυνατότητες εξέλιξής τους σε ισότιµη βάση.
Αυτό, όµως, θα έλεγα εγώ ότι είναι και ένα βασικό κοινωνικό
δικαίωµα ταυτόχρονα, αλλά και ένα µέσο για να ασκούν έλεγχο
και κριτική οι πολίτες προς την εξουσία. Συνεπώς η παιδεία δεν
είναι µόνο µια υπόθεση εθνική αλλά είναι, εν τέλει, και ζήτηµα
δηµοκρατίας.
Ήρθα, λοιπόν, σήµερα στη Βουλή για να µοιραστώ τις σκέψεις
µου, σε µια µέρα προσπάθειας για την επανεκκίνηση των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ της χώρας.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε µια µικρή αναδροµή, ελπίζοντας ότι δεν θα µακρηγορήσω. Όταν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση
της χώρας, ξέραµε πως και στον τοµέα της παιδείας είχαµε
µπροστά µας ένα διπλό και παράλληλο έργο, να αλλάξουµε όλες
τις διαλυτικές συνθήκες που είχαν δηµιουργήσει στα χρόνια των
µνηµονίων οι ακραίες παρεµβάσεις των προηγούµενων κυβερνήσεων και ταυτόχρονα, όµως, να επιχειρήσουµε να στήσουµε
κι ένα άλλο όραµα για την εκπαίδευση, να βάλουµε στο παρόν
τα θεµέλια του µέλλοντος της εκπαίδευσης στη χώρας µας.
Ξεκινήσαµε αυξάνοντας παρά τις εξαιρετικά ασφυκτικές, θα
έλεγα, δηµοσιονοµικές συνθήκες το 2015, τη χρηµατοδότηση
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της παιδείας στο 2,8% του ΑΕΠ, αντί να υλοποιήσουµε τις δεσµεύσεις που είχαν πάρει οι προηγούµενες κυβερνήσεις, που
ήταν δεσµεύσεις για να την κατεβάσουµε στο 1,8% του ΑΕΠ.
Και του χρόνου αυξάνουµε ακόµα περισσότερο τη χρηµατοδότηση σε πανεπιστήµια και τεχνολογικά ιδρύµατα, όπως είχαµε
δεσµευτεί. Στην επόµενη διετία θα δώσουµε 65 εκατοµµύρια
ευρώ, 30 εκατοµµύρια τον ένα χρόνο και 35 εκατοµµύρια τον
επόµενο, αρχής γενοµένης από τον προϋπολογισµό του 2018.
Και θέλω να το πω αυτό, διότι είναι σωστό να λέµε ότι δεν είναι
µόνο τα χρήµατα και ότι χρειάζεται να συζητήσουµε για τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης, για το µοντέλο της εκπαίδευσης, για το
θεσµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, για το περιεχόµενο της γνώσης
στα σχολεία µας και τα πανεπιστήµια, η αλήθεια, όµως, είναι πως
ιδιαίτερα στα δηµόσια πανεπιστήµια και τεχνολογικά ιδρύµατα την
τελευταία πενταετία, η κατάσταση έχει γίνει ασφυκτική. Τόσο
ασφυκτική, που καµµία σοβαρή µεταρρυθµιστική προσπάθεια δεν
θα µπορεί να προχωρήσει γρήγορα, εάν δεν προσπαθήσουµε
βήµα-βήµα, ανάλογα µε τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες, να αποκαταστήσουµε αυτή τη χρηµατοδοτική στενότητα, την ασφυξία
των τελευταίων χρόνων.
Το δεύτερο πράγµα που επιχειρήσαµε να κάνουµε, -εάν το
πρώτο ήταν να αυξήσουµε µέσα στο πλαίσιο που µπορούσαµε
τις δαπάνες, δηλαδή να πάµε στο 2,8%, και όχι στο 1,8 και τώρα
που ανασαίνουµε περισσότερο, να τις αυξήσουµε ακόµα περισσότερο- και τα καταφέραµε, ήταν αυτό που ίσως θα έπρεπε να
θεωρείται αυτονόητο σε µια φυσιολογική χώρα. Δηλαδή τι; Να
ανοίγουν τα σχολεία σε όλη τη χώρα και στο πιο αποµακρυσµένο
νησί και στα πιο ορεινά χωριά στην ώρα τους µε βιβλία και να έρχονται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στην ώρα τους και όχι τον
Δεκέµβρη.
Νοµίζω ότι ο Σεπτέµβρης του 2016 ήταν ένα ορόσηµο, γιατί
όλα τα σχολεία και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές άνοιξαν
στην ώρα τους µε τους εκπαιδευτικούς στη θέση τους και µε τα
βιβλία στα χέρια των µαθητών από τη πρώτη σχεδόν µέρα.
Και ξέρετε κάτι; Ορισµένες φορές σε αυτή τη χώρα το να
µιλάς για το αυτονόητο δεν είναι κάτι δεδοµένο. Διότι η συνήθης
κριτική που ασκείται σε αυτή την Κυβέρνηση, πέραν των άλλων
των ιδεολογικών, των πολιτικών διαφορών είναι η κριτική περί
ανικανότητας. Μακάρι να ήσασταν και εσείς τόσο ανίκανοι τα
προηγούµενα πέντε µνηµονιακά χρόνια και να ανοίγατε τα σχολειά στην ώρα τους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ή ίσως η χώρα εάν ήσασταν τόσο ανίκανοι, να µην είχε βρεθεί
στη θέση που βρέθηκε!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και πολλούς µήνες έγιναν
εξαντλητικές συζητήσεις µε το σύνολο της πανεπιστηµιακής κοινότητας, για το σχέδιο που σήµερα φέρνουµε στην κρίση της
Ολοµέλειας της Βουλής. Και υπήρξαν, βεβαίως, -διότι αυτό είναι
και στοιχείο της δηµοκρατίας µας, ο αντίλογος, οι διαφορετικές
απόψεις- σηµαντικές συνθέσεις και εντυπωσιακές συγκλίσεις στο
µεγαλύτερο µέρος, θα έλεγα, του νοµοσχεδίου που σήµερα σας
παρουσιάζουµε. Υπήρξαν συγκλίσεις που το βελτίωσαν, χωρίς
όµως να αλλάζουν τη φιλοσοφία του. Μια φιλοσοφία που συνοψίζεται σε περισσότερη δηµοκρατία, σε θέσπιση ακαδηµαϊκών
κανόνων, στο άνοιγµα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
στα οικονοµικά ασθενέστερα τµήµατα του πληθυσµού και στη
σύνδεση των ιδρυµάτων µε την κοινωνία και µε αυτό που ονοµάζουµε προσπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση.
Όταν αναλάβαµε, βρήκαµε τα πανεπιστήµια φορτωµένα µε
αποτυχηµένες δοµές διοίκησης, µε τα διαβόητα συµβούλια διοίκησης -που ήταν η µεγάλη µεταρρύθµιση της πρώην Υπουργού,
της κ. Διαµαντοπούλου- µε ανθρώπους άλλοτε ικανούς και καταξιωµένους επιστήµονες καλών προθέσεων, από τους οποίους
όµως ζητήθηκε –χωρίς να το θέλουν οι ίδιοι- να παρεµβαίνουν
στα ΑΕΙ και, τελικά, να έχουν αποφασιστικό λόγο στον προσδιορισµό των διοικήσεών τους και σε άλλες περιπτώσεις ανθρώπους
µε ελάχιστες γνώσεις για τα πανεπιστήµια στη χώρα µας και την
ελληνική πραγµατικότητα.
Τα συµβούλια αυτά δεν φτιάχτηκαν εν τέλει για να αποτελέσουν αυτό που λέει το όνοµά τους, δηλαδή συµβουλευτικούς παράγοντες αλλά για να αναλάβουν να κάνουν τη βρώµικη δουλειά,
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επιτρέψτε µου την έκφραση, της τότε κυβέρνησης και να ξεριζώσουν από τα πανεπιστήµια ανεπιθύµητες τότε διοικήσεις. Γι’
αυτό είχαν το δικαίωµα –προσέξτε- να απορρίπτουν ακόµα και
υποψηφιότητες µελών ΔΕΠ για τις διοικήσεις των πανεπιστηµίων,
για τη θέση του πρύτανη και του κοσµήτορα. Και εντελώς συµπωµατικά απέρριψαν τις υποψηφιότητες όλων σχεδόν των υποψηφίων, που ήταν αντίθετοι µε την πολιτική της τότε
κυβέρνησης, χωρίς καν να µπουν στον κόπο να παρουσιάσουν,
σε πολλές περιπτώσεις, και ένα επίσηµο σκεπτικό για την απόρριψη των υποψηφιοτήτων.
Μας κατηγορείτε, λοιπόν, για κρατισµό και για παρεµβατισµό
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ενώ υπερασπιστήκατε τον
πιο αντιδηµοκρατικό θεσµό στον ακαδηµαϊκό χώρο από τη Μεταπολίτευση και µετά. Υπήρξε, άραγε, ένας θεσµός που να υποβάθµιζε τη νοηµοσύνη των πανεπιστηµιακών µε τόσο σαφή
τρόπο τα τελευταία σαράντα πέντε χρόνια; Υπάρχει, άραγε, κάποια αντίστοιχη διαδικασία σε ευρωπαϊκά πανεπιστήµια; Καταργούµε, λοιπόν, τα συµβούλια διοίκησης, για να αποκαταστήσουµε τη δηµοκρατία και το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων. Πρόκειται, θα έλεγα, για µια στοιχειώδη κίνηση σεβασµού προς την πανεπιστηµιακή κοινότητα.
Μας κατηγορείτε, επίσης, ότι δεν θέλουµε τη σύνδεση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε τις συνεχώς εξελισσόµενες ανάγκες της κοινωνίας, ενώ εµείς στην πραγµατικότητα καινοτοµούµε µε σχέδιο και ιδρύουµε σε κάθε περιφέρεια της
χώρας Ακαδηµαϊκά Συµβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Με απλά λόγια συγκροτούµε δοµές, που θα βοηθούν τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ αλλά και τα ερευνητικά κέντρα να
συνδέονται µεταξύ τους αλλά και µε τις πραγµατικές ανάγκες
της κοινωνίας και των τοπικών κοινωνιών.
Γιατί εµείς έτσι αντιλαµβανόµαστε πως µπορεί να έρθει η πρόοδος, από την αλληλεγγύη και τη συνεργασία όχι από τον εξοντωτικό ανταγωνισµό, µε το να προσπαθούν τα ανώτατα ιδρύµατα
να διεκδικούν χρηµατοδοτήσεις για κοινά ερευνητικά προγράµµατα και όχι µε το να προσπαθούν το ένα να βγάλει το µάτι του
άλλου, όπως οι απόψεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θέλουν,
για να καταφέρουν, τελικά, να επιβιώσουν µονάχα τα πιο δυνατά
και εγώ θα πρόσθετα, ενδεχοµένως, όχι τα πιο δυνατά αλλά τα
πιο διαπλεκόµενα.
Και θέλω να σταθώ λίγο εδώ, διότι µέχρι σήµερα γνωρίζαµε
για τον βιολογικό δαρβινισµό, ξέραµε για τον κοινωνικό δαρβινισµό, αλλά τώρα θα µάθουµε ότι υπάρχει και ο πανεπιστηµιακός
δαρβινισµός. Τον µάθαµε από µια πρόσφατη δήλωση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του κ. Μητσοτάκη, ο
οποίος µας είπε ότι επιθυµεί ένα µοντέλο εξοντωτικής αξιολόγησης στα ΑΕΙ και µάλιστα αξιολόγησης συνδεδεµένης µε τον προϋπολογισµό, µε τις κρατικές δαπάνες, ώστε στο τέλος όσα
ιδρύµατα δεν ανταπεξέρχονται, να µην επιβιώνουν, να πέφτουν
στον καιάδα.
Χαίροµαι εγώ που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση λέει ευθαρσώς
τις απόψεις της, γιατί έτσι µπορεί να γίνει µια ουσιαστική αντιπαράθεση ιδεών και να καταλάβει και ο ελληνικός λαός ποιες
είναι οι απόψεις µας και τι προτείνουµε για την επόµενη µέρα.
Θα µου επιτρέψετε όµως να σχολιάσω αυτή την άποψη, που,
επαναλαµβάνω, χαίροµαι που τη λέτε ευθέως. Είναι µια ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας
µας και κυρίως για τη θέσµιση, για τον τρόπο λειτουργίας της ακαδηµαϊκής µας κοινότητας. Είναι µια ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη για τα πανεπιστήµια της χώρας, την οποία εκφράζει –και
µπράβο της που το εκφράζει ευθαρσώς- η νεοφιλελεύθερη Νέα
Δηµοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Οραµατίζεται πανεπιστήµια, που
ριγµένα στην αρένα του ανταγωνισµού, θα αλληλοσκοτώνονται
για το ποιο απ’ όλα θα επιβιώσει. Με δυο λόγια συνθήκες ακαδηµαϊκού survivor, όλοι εναντίον όλων και ο καθένας µόνος του.
Εµείς από την άλλη πλευρά λέµε αξιολόγηση, ναι αξιολόγηση
προκειµένου τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα να γίνουν καλύτερα,
όχι προκειµένου κάποια να επιβιώσουν και κάποια να εξοντωθούν
αλλά προκειµένου όλοι µέσα από αυτή τη διαδικασία να ανεβάσουν το επίπεδό τους και να ανεβάσουν το επίπεδο της παρεχόµενης γνώσης στους φοιτητές µας, στους σπουδαστές µας, στη
νέα γενιά αυτού του τόπου. Αξιολόγηση, λοιπόν, ναι, ακαδηµαϊκή
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ζούγκλα όµως όχι.
Την ίδια στιγµή εµείς µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο αποκαθιστούµε τη δυνατότητα των φοιτητών να έχουν λόγο για τις σπουδές τους, όπως γίνεται στα περισσότερα ευρωπαϊκά
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Και εσείς που καµώνεστε εδώ µέσα
κάθε φορά ότι είστε πιο Ευρωπαίοι από όλους τους υπόλοιπους,
έπρεπε αυτό να το ξέρετε.
Δεν δίνουµε όµως τη δυνατότητα να ψηφίζουν απευθείας οι
φοιτητές για την εκλογή των πρυτάνεων, γιατί εδώ έχουµε µια
εµπειρία, που µας δείχνει ότι πραγµατικά είχε διαµορφωθεί ένα
πλαίσιο διαπλοκής και διαφθοράς µέσα στα ιδρύµατα. Μόνο που
ξέρετε κάτι; Είναι υποκριτικό εσείς, της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, να κάνετε αναφορά σε αυτό το πλαίσιο, για να υπερασπιστείτε την άποψη ότι οι φοιτητές δεν πρέπει να έχουν καµµία σχέση και κανέναν λόγο για τις σπουδές τους, διότι αυτή τη
διαφθορά και αυτή τη διαπλοκή την είχαν στήσει και την είχαν
τροφοδοτήσει οι δικές σας παρατάξεις, οι φοιτητικές παρατάξεις
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, στα ελληνικά πανεπιστήµια -δυστυχώς αυτή είναι η πραγµατικότητα- και βεβαίως πρυτανικά σχήµατα τα οποία οι τότε κυβερνήσεις ή οι κοµµατικοί σας
σχηµατισµοί στήριζαν και συµµετείχαν σε αυτό το αλισβερίσι.
Διότι πολλές φορές οι αποφάσεις για το ποιον θα στηρίξει η φοιτητική παράταξη, λαµβάνονταν στα κοµµατικά γραφεία ούτε καν
εντός των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Το να καταγγέλλετε, λοιπόν, τώρα εσείς, είναι τουλάχιστον υποκρισία.
Γι’ αυτό εµείς φέρνουµε έναν νόµο, µε τον οποίο φτιάχνουµε
ένα πλαίσιο να ψηφίζονται ξεχωριστά οι πρυτάνεις από τους αντιπρυτάνεις, γιατί οι διοικήσεις των ιδρυµάτων δεν είναι κόµµατα,
δεν κατεβαίνουν κόµµατα αλλά πρόσωπα µε τις απόψεις τους.
Και πολλές φορές είναι χρήσιµη και η σύνθεση διαφορετικών
απόψεων στις διοικήσεις των ιδρυµάτων, αν αυτές υπάρχουν
ανάµεσα στους πρυτάνεις και στους αντιπρυτάνεις.
Και επειδή δεν φοβόµαστε εµείς τους φοιτητές και το φοιτητικό κίνηµα, αλλά ούτε και τους υποβαθµίζουµε και θεωρούµε ότι
έχουν τη δυνατότητα µόνοι τους -και πρέπει αυτή την εµπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση να τους την εµπνεύσουµε κιόλαςνα προστατεύσουν τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα από διάφορες δυνάµεις οι οποίες λειτουργούν προβοκατόρικα, επαναφέρουµε το
πλαίσιο για το πανεπιστηµιακό άσυλο, για το οποίο τόσο µεγάλη
φασαρία έχει γίνει, εκεί που ήταν επί της κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας, πριν έρθει η κ. Διαµαντοπούλου και το αλλάξει,
εκεί που το είχε η κ. Γιαννάκου.
Τι σας ενοχλεί τόσο πολύ σε αυτό; Τόσο πολύ πια είσαστε µε
τη νεοφιλελεύθερη εκσυγχρονιστική εκδοχή, που ακόµα και τα
δικά σας πεπραγµένα τα θεωρείτε οπισθοδρόµηση και µας κατηγορείτε ότι επαναφέρουµε το πλαίσιο Γιαννάκου και δεν αφήνουµε αυτό της Διαµαντοπούλου; Εντάξει πάρτε τους και στο
κόµµα σας αν τόσο πολύ τους αγαπάτε, αλλά ελάτε να µιλήσουµε εδώ επί της ουσίας για το τι κάνουµε.
Διότι µε το πανεπιστηµιακό άσυλο, πράγµατι, η δηµόσια
σφαίρα είχε βασανιστεί. Είχε βασανιστεί όχι εξαιτίας του στρεβλού θεσµικού πλαισίου αλλά εξαιτίας της δυνατότητας που
είχαν κάθε φορά µικρές οµάδες προβοκατόρικες, κυρίως λόγω
της αδυναµίας παρέµβασης του ίδιου του φοιτητικού κινήµατος,
να δηµιουργούν δεδοµένα, που ευτελίζουν και την έννοια του
ασύλου αλλά και την ίδια την έννοια της ακαδηµαϊκής ελευθερίας.
Εµείς, όµως, θεωρούµε ότι πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα,
να διασφαλίζεται η ελεύθερη παρουσία όλων των ιδεών µέσα στα
πανεπιστήµια, αρκεί να σέβονται όλοι τις στοιχειώδεις δηµοκρατικές ελευθερίες και διαδικασίες. Διότι η κατάργηση του ασύλου
όπως το γνωρίζαµε, όχι µόνο δεν έλυσε το πρόβληµα αλλά η εµπειρία λέει ότι το ενέτεινε. Kαι µοναδικός τρόπος κατά την άποψή
µας να επιλύονται εντάσεις µέσα στα πανεπιστήµια, είναι ο διάλογος εντός της πανεπιστηµιακής κοινότητας και στο πολιτικό
επίπεδο. Έτσι λύνονται τα προβλήµατα. Έτσι µπορούν να λύνονται τα προβλήµατα και όχι µε µαζικές αστυνοµικές επιχειρήσεις,
που θυµίζουν άλλες εποχές.
Με τον νόµο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επίσης, σταµατάµε και τη φάµπρικα των πολύ υψηλών διδάκτρων στα µεταπτυχιακά. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που για εµάς είναι πάρα
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πολύ σηµαντικό. Τα δίδακτρα συχνά ορίζονται µε όρους αγοράς
και όχι µε βάση το πραγµατικό κόστος του κάθε µεταπτυχιακού
προγράµµατος. Τα αδικαιολόγητα υψηλά δίδακτρα από τη µια
απλώς αυξάνουν τα έσοδα µιας µικρής µερίδας καθηγητών. Και
εδώ συγκρουστήκαµε και µε µικροσυµφέροντα. Γίναµε δυσάρεστοι σε ορισµένους. Τι να κάνουµε; Από την άλλη πλευρά, όµως,
υπάρχουν δίδακτρα υψηλά, που αποκλείουν από τις σπουδές,
όσους φοιτητές δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να τα αποπληρώνουν για να τελειώσουν τις σπουδές τους.
Ορίζουµε αυστηρές προϋποθέσεις για να διαµορφώνεται,
όπου αυτό είναι απαραίτητο, το ύψος των διδάκτρων και, κυρίως,
ορίζουµε πως κανένας φοιτητής που έχει γίνει δεκτός σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα, δεν θα αποκλείεται από αυτό, αν αποδεδειγµένα έχει οικονοµική αδυναµία να πληρώσει τα δίδακτρα
αυτά.
Για πρώτη, λοιπόν, φορά θέτουµε όρους για τη δωρεάν φοίτηση όσων έχουν τα ακαδηµαϊκά προσόντα αλλά αδυνατούν να
πληρώσουν τα τέλη φοίτησης. Διότι οι σπουδές και τα µεταπτυχιακά πρέπει να είναι για όλους τους νέους και τις νέες που
έχουν τα ακαδηµαϊκά προσόντα και όχι µόνο για αυτούς που
έχουν την οικονοµική δυνατότητα.
Ξέρουµε, βέβαια, πως και σε αυτό θα διαφωνείτε εσείς της
Νέας Δηµοκρατίας αλλά νοµίζω ότι πάνω σε τέτοιες διαφωνίες
µας κρίνουν κάθε µέρα οι πολίτες.
Αυτός ο νόµος, όµως, φέρνει και µια σειρά από άλλες σηµαντικές καινοτοµίες. Ικανοποιεί το πάγιο αίτηµα των πολυτεχνικών
σχολών για ακαδηµαϊκή ισοτίµηση των πενταετών πτυχίων τους
µε master και την ταυτόχρονη απαρχή των διαδικασιών για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήµατος, που αφορά τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα των αποφοίτων των ΤΕΙ, συµπεριλαµβανοµένων και
των µηχανικών. Είναι ένα θέµα το οποίο συζητάµε χρόνια -θυµάµαι
από τότε που Υπουργός Παιδείας ήταν ο πρώην Προέδρος της
Βουλής, ο κ. Κακλαµάνης. Συζητάµε και ξανασυζητάµε ένα θέµα,
το οποίο µπορεί να λυθεί και πρέπει να λυθεί µε συναινέσεις.
Η πρότασή µας είναι να προχωρήσουµε άµεσα στη σύνταξη
ενός προεδρικού διατάγµατος µε τα επαγγελµατικά προσόντα
των αποφοίτων µηχανικών των ΤΕΙ, µέσα από τη συνεδρίαση µιας
επιτροπής, που θα την απαρτίζουν εκπρόσωποι πολυτεχνικών
σχολών των τµηµάτων µηχανικών ΤΕΙ και εµπειρογνώµονες, που
θα αποτελούνται από αποφοίτους των δύο θεσµών απολύτως
ισότιµα.
Με άλλα λόγια οι πρωτοβουλίες µας συντείνουν στη δηµιουργία ενός κλίµατος εµπιστοσύνης, γιατί ένα πρόβληµα που διαίρεσε κοινότητες µηχανικών επί τόσες δεκαετίες, προφανώς και
δεν µπορεί να λυθεί µε το πάτηµα ενός κουµπιού, αλλά είµαι σίγουρος ότι οι συνθήκες είναι πια ώριµες, ώστε να καθίσουν ισότιµα οι µηχανικοί να προτείνουν και να βρουν λύσεις.
Μας κατηγόρησαν ότι µε τις ρυθµίσεις αυτές εξισώνουµε τα
πανεπιστήµια µε τα ΤΕΙ. Τα ΤΕΙ, όµως, είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Οι διδάσκοντες εκεί είναι σε εκλεκτορικά σώµατα
καθηγητών πανεπιστηµίων και συµµετέχουν σε επιτροπές διδακτορικού. Υπάρχει µια πραγµατικότητα εδώ, την οποία πρέπει να
αναγνωρίσουµε και να τη χαιρετίσουµε. Υπάρχει πλέον ένα εξαιρετικά σηµαντικό και αξιόλογο δυναµικό στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας µας. Υπάρχουν καθηγητές µε
υψηλά προσόντα, εργαστήρια που θα ζήλευαν µεγάλα πανεπιστήµια του εξωτερικού, ερευνητικές υποδοµές και οµάδες υψηλών επιδόσεων.
Συνυφασµένη µε την αναβάθµιση της ανώτατης εκπαίδευσης
είναι και η διαδικασία που έχει ξεκινήσει –την εξαγγείλαµε πριν
από δυόµισι περίπου µήνες στο Υπουργείο Παιδείας µε την παρουσία µου εκεί- και αφορά την ίδρυση του πανεπιστηµίου της
δυτικής Αττικής µετά από συζητήσεις, βεβαίως, και κοινή δουλειά
µε τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Εκεί, µε κριτήρια ακαδηµαϊκά προχωρούµε στη δηµιουργία ενός πόλου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης που, ταυτόχρονα, θα είναι σε επαφή και σύνδεση µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές της δυτικής Αττικής, µια περιοχή η
οποία έχει πολύ µεγάλες δυνατότητες, τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουµε αλλά και πολύ µεγάλες προκλήσεις να αντιµετωπίσει.
Η δυναµική που θα απελευθερωθεί από αυτή τη διαδικασία,
πιστεύουµε ότι θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, όχι µόνο για τη
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δυτική Αττική αλλά για ολόκληρη τη χώρα, ανοίγοντας επιτέλους
τον δρόµο για συνέργειες περιφερειακών πανεπιστηµίων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Και στον τοµέα, όµως, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης γίνονται αποφασιστικά βήµατα. Βρήκαµε τα επαγγελµατικά λύκεια,
τα ΕΠΑΛ, σε συνθήκες διάλυσης. Η προηγούµενη κυβέρνηση
είχε φροντίσει να βγάλει τους καθηγητές τους σε διαθεσιµότητα,
για να µπορέσει έτσι να καταργήσει τις πιο δηµοφιλείς ειδικότητες των ΕΠΑΛ και να κάνει τα παιδιά εκεί πελατεία για τα ιδιωτικά
ΙΕΚ.
Εµείς από την άλλη τα αναβαθµίζουµε τα ΕΠΑΛ. Το έτος µαθητείας είναι πια µια πραγµατικότητα. Μας κατηγορούσατε ότι
θα είναι ένας θεσµός όπου τα παιδιά θα εργάζονταν χωρίς µισθό
και ασφάλιση. Διαψευστήκατε και σε αυτό και µάλιστα οικτρά. Η
προοπτική που δίνουµε µέσω των νέων διετών δοµών που
ιδρύουµε στα ΑΕΙ και οι οποίες θα παρέχουν επαγγελµατικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αναβαθµίζει τα ίδια τα
ΕΠΑΛ και την τεχνική εκπαίδευση στη χώρα µας. Αυτά τα διετή
προγράµµατα θα είναι δωρεάν και θα είναι οργανωµένα µέσα
στα ίδια τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω στο τέλος της παρέµβασής µου, επί τροχάδην να θυµίσω µερικά ακόµη στοιχεία της πολιτικής µας στην παιδεία. Την αναµόρφωση των σχολικών
προγραµµάτων για την Ιστορία και τα Θρησκευτικά, την ενίσχυση
της ειδικής αγωγής για πρώτη φορά σε τόσο µεγάλο βαθµό µε
την ίδρυση νέων σχολείων και τµηµάτων και την κάλυψη όλων
των κενών σε διδακτικό προσωπικό για πρώτη φορά στην ιστορία
της χώρας, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στις φυλακές για να
βγαίνουν οι άνθρωποι από τα αδιέξοδα που τους οδήγησαν εκεί
µέσα, αλλά και τις αντισταθµιστικές δοµές εκπαίδευσης που θα
δηµιουργηθούν από τις δοµές θεραπείας από τα ναρκωτικά.
Όλες αυτές είναι κινήσεις –θα έλεγα- ενός στοιχειώδους εκσυγχρονισµού µα κι ενός στοιχειώδους ανθρωπισµού.
Επίσης σχεδιάζουµε παρέµβαση για το επόµενο σχολικό έτος
στα υπόλοιπα οχτακόσια τριάντα ολιγοθέσια –µονοθέσια, διθέσια
και τριθέσια- σχολεία στη χώρα µας, που έχουν µόνο έναν δάσκαλο και βρίσκονται στις εσχατιές της πατρίδας µας, ώστε να
συγκροτήσουν κι εκεί ολοήµερο τµήµα.
Θεσµοθετούµε µε τη βοήθεια, βέβαια, και τη συνδροµή των
ίδιων των εκπαιδευτικών χίλιες βιβλιοθήκες στα δηµοτικά σχολεία της χώρας µας.
Η αιχµή, όµως, του µεταρρυθµιστικού µας προγράµµατος
είναι οι παρεµβάσεις στο λύκειο. Υπάρχει ένα νοµοσχέδιο, µια
παρέµβαση που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση, σε πλατιά συζήτηση και θα έρθει µε την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής
από τις θερινές διακοπές. Αναφέροµαι στις παρεµβάσεις που
αφορούν κυρίως τη Β’ και τη Γ’ λυκείου για την εισαγωγή στα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τα ΤΕΙ.
Το µεγάλο ερώτηµα που πρέπει να απασχολεί την κοινωνία
µας, είναι αν θα είµαστε µια κοινωνία µε ακυρωµένο το λύκειο
και το σχολείο ως βασική εκπαιδευτική βαθµίδα, µια κοινωνία
όπου οι εκπαιδευτικές διαδικασίες του λυκείου θα επιτελούνται
από θεσµούς ξένους προς τη δηµόσια εκπαίδευση, στα φροντιστήρια δηλαδή, ή αν θα µπορέσουµε να ψάξουµε να βρούµε
τους τρόπους, για να προχωρήσουµε σε µια ριζική αναµόρφωση
των διαδικασιών εισαγωγής στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ, µια ανάγκη που
έχει ωριµάσει στην ελληνική κοινωνία, ώστε να αναβαθµίσουµε
την εκπαιδευτική διαδικασία µέσα στο σχολείο. Και βεβαίως να
δώσουµε τη δυνατότητα στα νέα παιδιά, στην πιο κρίσιµη και
ευαίσθητη ηλικία, να έχουν περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες κρίσης των ικανοτήτων τους και όχι µια κι έξω σε µια κρίσιµη στιγµή στη ζωή µας, όπως είναι αυτή των πανελλαδικών
εξετάσεων στο τέλος της Γ’ λυκείου.
Θέλω, όµως, πριν κλείσω να πω και δυο λόγια για την έρευνα,
γιατί εµείς εργαζόµαστε για να κρατήσουµε τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα -και είναι ίσως το πιο µεγάλο στοίχηµα της
επόµενης περιόδου- για να δουλέψουν εδώ, να συµβάλλουν µε
τις ιδέες τους σ’ αυτό που ονοµάζουµε «παραγωγική ανασυγκρότηση». Γι’ αυτό αυξήσαµε τη χρηµατοδότηση στην έρευνα κοντά
στο 1% του ΑΕΠ, ιδρύσαµε το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας, το ΕΛΙΔΕΚ, µε πόρους 250.000.000 ευρώ, που µε τη
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µόχλευση µε τους ιδιωτικούς πόρους,. µπορούν να φτάσουν συνολικά το 1 δισεκατοµµύριο και που ήδη έχει δώσει πάνω από
πεντακόσιες υποτροφίες σε νέους επιστήµονες, υποψήφιους διδάκτορες και µεταδιδάκτορες για να παραµείνουν στη χώρα
αλλά και που ήδη δίνει την ευκαιρία σε νέους που έχουν φύγει,
να επιστρέψουν στη χώρα.
Φτιάξαµε το Ταµείο Συµµετοχών, επίσης µε πόρους
250.000.000 ευρώ, µια δοµή που θα έχει ως αποστολή το να
παίρνει καινοτόµες επιστηµονικές ιδέες και να στήνει πάνω σε
αυτές νέες επιχειρήσεις, διότι έτσι εµείς καταλαβαίνουµε την
έρευνα και τη συµβολή της στην κοινωνική πρόοδο και έτσι µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τη µάστιγα του επονοµαζόµενου
«brain-drain», δηλαδή της φυγής από τη χώρα των πιο δυνατών
µυαλών της πατρίδας µας.
Ξέρουµε, επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στα ελληνικά πανεπιστήµια, όσο κι αν αυτά έχουν δυσφηµιστεί στο παρελθόν, και στα ερευνητικά κέντρα της πατρίδας µας γίνεται
ουσιαστικό έργο. Η έρευνα που γίνεται και στα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα και στα ερευνητικά κέντρα της χώρας µας,
είναι σπουδαία έρευνα και µέσα από τα δηµόσια ερευνητικά κέντρα προκύπτουν ακόµα και επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τεχνολογίες, που τις εξάγουν και καταλήγουν να συνεργάζονται
ακόµα και µε κολοσσούς.
Μια τέτοια περίπτωση ήταν αυτή της «INNOETICS», της
οποίας ανακοινώθηκε πριν λίγο καιρό η εξαγορά της από την
«SAMSUNG», µια εταιρεία αποκλειστικά από νέους Έλληνες επιστήµονες, που δηµιούργησε µια καινοτόµα τεχνολογία, η οποία
δεν είναι µόνο οικονοµικά προσοδοφόρα αλλά έχει και µια κοινωνική ανταποδοτικότητα, βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απέναντι σε όλα αυτά που εµείς
προτείνουµε, ελπίζω ότι και σήµερα θα έχουµε την ευκαιρία να
ακούσουµε την αντιπρόταση. Απέναντι σε αυτά που εµείς προτείνουµε, αντιπαραβάλλεται το νεοφιλελεύθερο όραµα της Νέας
Δηµοκρατίας για την εκπαίδευση και η µόνη πρόταση αυτού του
οράµατος, όπως και κάθε άλλου σχεδίου της Νέας Δηµοκρατίας
για τις παροχές προς τους πολίτες, θα έλεγα ότι συµπυκνώνεται
σε µια και µόνο λέξη. Ιδιωτικό. Ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά πανεπιστήµια, ιδιωτικά νοσοκοµεία, ιδιωτική ασφάλιση, ιδιωτικές υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, για να φτάσω ως εκεί, κ.ο.κ..
Όχι εµείς δεν θα ευνοήσουµε αυτή την επιχειρηµατικότητα,
που τρέφεται από τα κενά της κρατικής πολιτικής και στο τέλος
καταλήγει να κοστίζει στο κράτος και στους πολίτες πολύ περισσότερα.
Εµείς από την άλλη πλευρά επιχειρούµε να δηµιουργήσουµε
και να ευνοήσουµε την επιχειρηµατικότητα της καινοτοµίας και
του κοινωνικού οφέλους και ίσως είναι µια ευκαιρία σήµερα, να
ακούσει η ελληνική κοινωνία ποια είναι η άλλη πρόταση η νεοφιλελεύθερη πρόταση. Διότι εµείς για να το γενικεύσω, δεν αντιµετωπίζουµε και την κοινωνία ή τους πολίτες σαν µια αµόρφωτη
µάζα, ως αδαή πλειοψηφία, όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Σιωπηλή είπα όχι αδαή.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αδαή πλειοψηφία είπατε. Έχει καταγραφεί, δυστυχώς, όπως και πολλά
άλλα που έχετε καιρούς πει. Ίσως να σας έχουν ξεφύγει.
Να σας πω και κάτι άλλο. Ακριβώς επειδή εµείς δεν θεωρούµε
ότι είναι η αδαής πλειοψηφία, η οποία κρίνει τους πολίτες, κρίνει
τις πολιτικές αποφάσεις…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Είναι θύµατα της κοροϊδίας σας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μάλιστα!
Μπορείτε να το πείτε στον ελληνικό λαό δηµόσια, αυτό που λέτε
ότι φταίει αυτός που αποφασίζει για το µέλλον του και δεν έχει
την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις σωστές και εσείς είσαστε
αυτοί, οι οποίοι θα τους επαναφέρετε στον ορθό δρόµο.
Ίσως γι’ αυτό, άλλωστε, όταν θέλετε να απευθυνθείτε σε µια
κοινωνική κατηγορία, πιστεύετε ότι η επικοινωνία αρκεί και όχι
το περιεχόµενο των προτάσεών σας. Πιστεύετε, δηλαδή, ότι αν
πάτε στους αγρότες και καθίσετε σε δεµάτια από άχυρο, θα τους
πείσετε ότι έχετε πρόταση για την αγροτική πολιτική ή όταν πάτε
στους ψαράδες και καθίσετε στους πάγκους.
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(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εσείς, λοιπόν, αντιµετωπίζετε τους ανθρώπους σαν αυτό που
σας συµφέρει να είναι. Εµείς τους αντιµετωπίζουµε σαν αυτό
που αξίζει να γίνουν πολίτες µορφωµένοι, µε γνώση, σε µια δηµοκρατική κοινωνία, που θα δίνει ισότιµες ευκαιρίες σε όλους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Καλώ στο Βήµα τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που θα ψηφίσουν σήµερα οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ, σύντοµα θα ανήκει στο παρελθόν. Από το παρελθόν εξάλλου έρχονται και οι αντιλήψεις που το νοµοσχέδιο αυτό πάει να
επιβάλλει. Δεσµεύοµαι ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων και
ενώπιον της ελληνικής κοινωνίας ότι η Νέα Δηµοκρατία θα το καταργήσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στο µέλλον το νοµοσχέδιο αυτό θα αποτελεί απλώς µια απόδειξη πως µια Κυβέρνηση χωρίς γνώση, χωρίς µέθοδο, χωρίς
σχέδιο δυστυχώς όµως και χωρίς φραγµούς, επιχείρησε στα
µέσα του καλοκαιριού του 2017, να γυρίσει δεκαετίες πίσω την
ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα µας. Και αυτοί φοβάµαι είναι οι
πιο ήπιοι χαρακτηρισµοί.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική παρακµή της Συµπολίτευσης και η σταθερή ροπή της Κυβέρνησης προς τον αυταρχισµό εκδηλώνονται πια ξεκάθαρα στον τρόπο µε τον οποίον
νοµοθετείτε. Ενεργείτε πλέον χωρίς αναστολές, µε νόµους«σκούπα» και µε αναρίθµητες τροπολογίες, που έρχονται στην
Ολοµέλεια, λίγο πριν κλείσει για τη θερινή ανάπαυλα η Εθνική
Αντιπροσωπεία.
Η νοµοθετική παρακµή του Κοινοβουλίου έχει ξεπεράσει κάθε
όριο και, δυστυχώς, µε την ανοχή του Προεδρείου της Βουλής
και του Προέδρου προσωπικά, ο οποίος είναι πια συνένοχος σε
αυτόν τον ευτελισµό της νοµοθετικής διαδικασίας.
Βέβαια επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ συµβαίνουν πρωτοφανή
πράγµατα όχι µόνο εντός αλλά και εκτός του κτηρίου της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το προαύλιο της Βουλής δεν
µπορεί να µετατραπεί σε χώρο για κάθε είδους διαµαρτυρία και
όταν η Αστυνοµία κάνει απλά τη δουλειά της, να εγκαλείται από
τον Πρόεδρο της Βουλής ότι περίπου παρεµποδίζει την ελεύθερη έκφραση, διότι θέλει να δείξει ανεκτικότητα απέναντι σε κινητοποιήσεις που δεν έχουν βίαιο χαρακτήρα.
Αναρωτιέµαι, αν στη θέση του «Ρουβίκωνα» -θυµίζω ότι είναι
µια οργάνωση που έκανε παρέλαση στα Εξάρχεια, κρατώντας
Καλάσνικοφ- ήταν µια άλλη οµάδα διαµαρτυρόµενων πολιτών,
αν θα έδειχνε την ίδια ανοχή και την ίδια κατανόηση. Το ερώτηµα
είναι ρητορικό. Γνωρίζω την απάντηση.
Κύριε Πρόεδρε, υπενθυµίζω ότι σας έχω στείλει δύο επιστολέ,ς που αφορούν τα µεγάλα προβλήµατα στη λειτουργία του
Κοινοβουλίου και τις ευθύνες σας εδώ και πολλούς µήνες. Τις
καταθέτω για άλλη µια φορά στα Πρακτικά. Δεν µου έχετε δώσει
καµµία γραπτή απάντηση, ενώ τώρα για αυτό το θέµα σπεύσατε
να απαντήσετε µέσα σε µια µέρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες επιστολές, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Το πρόβληµα παραµένει πολύ σοβαρό.
Θα σταµατήσω εδώ. Σήµερα δεν θέλω να µεταφερθεί η προσοχή µας από το µείζον ζήτηµα της ανώτατης εκπαίδευσης που
συζητάµε. Θα επανέλθω, όµως, στο ζήτηµα αυτό. Μετά από τις
λίγες µέρες ανάπαυλας θα ξανασυζητήσουµε αυτό το ζήτηµα,
διότι, δυστυχώς, η νοµοθετική λειτουργία σήµερα ευτελίζεται µε
την πρακτική την οποία χρησιµοποιείτε.
Κυρίες και κύριοι των ΑΝΕΛ -είστε λίγοι στην Αίθουσα και καταλαβαίνω τον λόγο- σήµερα θα θελήσετε απλώς να ξεχάσετε

10831

ότι πολλοί από εσάς, ως Βουλευτές και στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, είχατε στηρίξει πολιτικές για την εκπαίδευση σε εντελώς
διαφορετική κατεύθυνση από το σηµερινό νοµοσχέδιο, συµπεριλαµβανοµένου και του Προέδρου σας, ο οποίος βολικά απουσιάζει από τη σηµερινή συζήτηση. Αυτά τότε γιατί σήµερα θα
ψηφίσετε ό,τι σας πουν για την καρέκλα, για ένα Υπουργείο, για
πέντε, έξι θέσεις Υφυπουργών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για ένα έδρανο στην Ολοµέλεια θα έχετε και εσείς προσυπογράψει την παράδοση της ανώτατης εκπαίδευσης στις ορέξεις
του κυβερνητικού σας εταίρου.
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, αποτελείτε µια συγκυβέρνηση επικίνδυνη για το παρόν και το µέλλον της χώρας, ειδικά
των νέων ανθρώπων, πολλών νέων που σήµερα αισθάνονται ότι
δεν έχουν άλλη επιλογή, από το να αφήσουν πίσω τους µια Ελλάδα που εσείς οδηγείτε σε µαρασµό και σε διάλυση.
Φέρνετε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, που υποβαθµίζει τα ελληνικά
πανεπιστήµια, ένα νοµοσχέδιο που δηµιουργεί ένα ασφυκτικό
γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό πλαίσιο λειτουργίας, ένα νοµοσχέδιο που επαναφέρει την άκρατη κοµµατικοποίηση στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ένα νοµοσχέδιο το οποίο ανασύρει µια
τελείως αναχρονιστική άποψη για το άσυλο, ένα νοµοσχέδιο το
οποίο πνίγει τα µεταπτυχιακά προγράµµατα, δίνοντας έτσι τελικά
µικρότερο εύρος επιλογών και λιγότερη δυνατότητα εξειδίκευσης στους φοιτητές µας, ένα νοµοσχέδιο το οποίο τελικά οδηγεί
τους νέους, ιδιαίτερα τους νέους επιστήµονες για τους οποίους
υποτίθεται ότι κόπτεσθε, πιο κοντά στην ανεργία.
Αντί να αποκτά εφόδια για να σταθεί σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και να µπορεί µε αξιώσεις να µπει στην αγορά
εργασίας, η νέα γενιά των Ελλήνων θα µείνει πίσω.
Εξίσωση προς τα κάτω και ισοπέδωση. Αυτό είναι το σχέδιό
σας σε κάθε τοµέα. Να δηµιουργείτε, τελικά, πολίτες εξαρτηµένους από το κράτος. Να τους υπόσχεστε επιδόµατα επιβίωσης.
Να τους µετατρέπετε, τελικά, σε εκβιαζόµενη εκλογική πελατεία.
Φέρνετε το νοµοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση την τελευταία εβδοµάδα λειτουργίας της Βουλής ανάµεσα σε πολλά
άλλα νοµοσχέδια και φυσικά αµέτρητες τροπολογίες. Τριάντα
τροπολογίες αθροίσαµε σε αυτό το νοµοσχέδιο! Ξεπεράσατε και
τις είκοσι οκτώ του προηγούµενου.
Γιατί άραγε; Για να ψηφιστεί λάθρα; Θέλετε να νοµοθετείτε
ερήµην της ελληνικής κοινωνίας µε την ελπίδα, φαντάζοµαι, ότι
αυτή βρίσκεται ήδη σε διακοπές; Νοµοθετείτε, όµως, κύριε Τσίπρα, αγνοώντας προκλητικά το κλίµα συναίνεσης, που µε κόπο
και αµοιβαίες υποχωρήσεις κατακτήθηκε στα θέµατα της εκπαίδευσης, και ας θέσατε, υποτίθεται, το νοµοσχέδιο σε δηµόσια
διαβούλευση.
Μας είπατε ότι κάνατε εξαντλητικό διάλογο, κύριε Τσίπρα, µε
τους πρυτάνεις και µε τους εκπροσώπους των ακαδηµαϊκών κοινοτήτων. Δεν µας είπατε, όµως, ότι τελικά η ακαδηµαϊκή κοινότητα εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις και δεν µας είπατε ότι η
σύνοδος των πρυτάνεων διατύπωσε τις έντονες επιφυλάξεις της
για το νοµοσχέδιο αυτό, επιφυλάξεις και αντιρρήσεις τις οποίες
προκλητικά εσείς και ο Υπουργός σας αγνοήσατε.
Για όποιον δεν κατάλαβε ότι πολιτεύεστε διαρκώς µε αυταρχισµό, καταθέσατε και είκοσι επιπλέον άρθρα για όλα τα θέµατα
και βέβαια το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αδυνατεί να εκτιµήσει το κόστος του νοµοσχεδίου. Από τις τριάντα επτά διατάξεις που προκαλούν δαπάνη, έχετε δώσει στοιχεία –προσέξτεµόνο για τις πέντε. Είναι προφανές ότι δεν σέβεστε το Κοινοβούλιο. Είναι προφανέστερο ότι ούτε οι ίδιοι ξέρετε τι ψηφίζετε. Παρ’
όλα αυτά είναι τα πανεπιστήµια τα οποία θα υποστούν τις συνέπειες.
Πάµε τώρα στην ουσία του νοµοθετήµατος.
Για να γίνουν καλύτερα τα ελληνικά πανεπιστήµια χρειάζονται
καλύτερη ποιότητα σπουδών και εξωστρέφεια, µεγαλύτερη αυτοτέλεια και σίγουρα πιο εύρυθµη εσωτερική λειτουργία. Πάνω
απ’ όλα, όµως, χρειάζονται τη στήριξη των ανθρώπων, που καταφέρνουν σήµερα να δηµιουργούν και να παράγουν έργο στην
ανώτατη εκπαίδευση κόντρα στις σηµερινές αντίξοες συνθήκες.
Κύριε Τσίπρα, ο κόσµος σήµερα αλλάζει µε ραγδαία ταχύτητα.
Η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που είναι οργανω-
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µένες οι οικονοµίες αλλά και οι κοινωνικές σχέσεις. Παραδοσιακά επαγγέλµατα εξαφανίζονται και νέα δηµιουργούνται µε
απίστευτη ταχύτητα και στον χώρο της εκπαίδευσης παγκόσµια
σήµερα συντελείται µια επανάσταση και οι γνώσεις και οι δεξιότητες είναι τελικά το µόνο εφόδιο για να διακριθεί κανείς σε
αυτόν τον νέο κόσµο, ο οποίος γεννιέται.
Και εσείς, κύριε Τσίπρα, τι κάνετε; Αντί να κοιτάτε µπροστά,
κοιτάτε πίσω. Αναµοχλεύετε τις πιο σκοτεινές πρακτικές άλλων
εποχών, όταν η παιδεία δυστυχώς ήταν ένα πεδίο πολιτικής σύγκρουσης και µικροκοµµατικής γυµναστικής. Το νοµοσχέδιό σας
δεν είναι τίποτα άλλο από µια βίαιη επιστροφή στο παρελθόν.
Υπονοµεύει την εύρυθµη λειτουργία των ιδρυµάτων. Η εκλογή
αντιπρυτάνεων µε ξεχωριστά ψηφοδέλτια ξέρετε πολύ καλά ότι
θα πλήξει την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης.
Αυτό, βέβαια, δεν είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, διότι η
µέθοδός σας είναι γνωστή. Ό,τι δεν µπορεί να ελεγχθεί, στοχοποιείται τελικά και υπονοµεύεται. Το κάνατε µε τη δικαιοσύνη, το
επιχειρήσατε µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το επιδιώκετε στη
δηµόσια διοίκηση, στις ανεξάρτητες αρχές. Τώρα προσπαθείτε
να το κάνετε και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Επαναφέρετε τη συµµετοχή εκπροσώπων των φοιτητών, για
την ακρίβεια των φοιτητικών παρατάξεων, στα όργανα διοίκησης
των ιδρυµάτων. Σας το ξαναλέω. Είναι τεράστιο λάθος. Πείτε
µου, κύριε Τσίπρα, ένα σοβαρό πανεπιστήµιο, στο οποίο οι φοιτητές, µεταξύ άλλων, να ψηφίζουν για την απονοµή τίτλων –επίτιµου διδάκτορα, οµότιµου και επίτιµου καθηγητή-, για τη
µετακίνηση καθηγητών από τµήµα σε τµήµα ή για την αλλαγή
του γνωστικού αντικειµένου, στο οποίο έχει διοριστεί ένας καθηγητής.
Το να έχουν γνώµη οι φοιτητές σε ζητήµατα που τους αφορούν, είναι θεµιτό. Όµως εσείς δεν ζητάτε γνώµη. Επιβάλλετε
ουσιαστική συνδιοίκηση και τελικά θα οδηγήσετε πίσω τα πανεπιστήµια στις υπερβολές και στις ακρότητες της δεκαετίας του
1980, σε µια εποχή έξαρσης των κοµµατικών παρεµβάσεων,
όπου πρωτοστατούσαν στα αµφιθέατρα οι φοιτητικές νεολαίες.
Ναι το 2011 το πολιτικό σύστηµα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία
τότε -χρειάστηκε µεγαλύτερο θάρρος τότε από τη Νέα Δηµοκρατία να στηρίξει µία νοµοθετική πρωτοβουλία που προερχόταν
από το ΠΑΣΟΚ, αλλά βρήκαµε το θάρρος- έκλεισε αυτό το κεφάλαιο, καταργώντας τη φοιτητική συµµετοχή στη διοίκηση των
ιδρυµάτων. Εσείς, σήµερα, το ανοίγετε ξανά.
Σε ό,τι αφορά το ακαδηµαϊκό άσυλο, έχουµε άλλο ένα τεράστιο πισωγύρισµα. Με το νοµοσχέδιό σας προβλέπετε την αυτεπάγγελτη επέµβαση των αρχών µόνο για κακουργήµατα και
εγκλήµατα κατά της ζωής. Ποιος θα το κρίνει αυτό και τι σηµαίνει
πρακτικά; Σηµαίνει για να το πούµε πολύ απλά -το είπε και η εισηγήτριά µας- ότι όταν διαπράττεται ένα αδίκηµα, θα πρέπει να
συνέλθει το πρυτανικό συµβούλιο, να αποφασίσει για τον νοµικό
χαρακτήρα του αδικήµατος και µετά να κληθούν οι αρχές. Στο
µεταξύ οι παραβάτες είτε θα συνεχίζουν την εγκληµατική τους
δράση είτε θα έχουν εξαφανιστεί, αξιοποιώντας φυσικά τον
χρόνο που τους δίνεται γι’ αυτό.
Αναρωτιέµαι ποιος ωφελείται απ’ αυτό και ποιους θέλετε, τελικά, να προστατεύσετε. Νοµίζω ότι είναι αυτονόητο. Ούτε τους
φοιτητές ούτε τους καθηγητές ούτε την ακαδηµαϊκή ελευθερία
η οποία προφανώς και δεν αµφισβητείται! Προστατεύετε τα εγκληµατικά στοιχεία που έχουν ως ορµητήριό τους τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αντί να συζητάµε σήµερα, για το πώς, πραγµατικά, θα κάνουµε
καλύτερα τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ, συζητάµε για το αν η Αστυνοµία θα χρειάζεται ειδική άδεια για να επέµβει, όταν διαπράττονται κοινά εγκλήµατα στους πανεπιστηµιακούς χώρους.
Νοµίζω ότι ξέρετε πολύ καλά και πού µας πηγαίνετε και τι θέλετε
να κάνετε. Όµως µε ποιο δικαίωµα πάτε να µετατρέψετε τους
ακαδηµαϊκούς χώρους σε άβατα ανοµίας;
Το νοµοσχέδιό σας εισάγει, επίσης, ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας και υπονοµεύει σοβαρά την αυτοτέλεια των ιδρυµάτων.
Καταργεί -το είπατε, µάλιστα και µε υπερηφάνεια- τα πετυχηµένα
συµβούλια ιδρυµάτων και στη θέση τους δηµιουργεί Ακαδηµαϊκά
Συµβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Θίγεται το αυ-
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τοδιοίκητο των ιδρυµάτων. Εγείρονται πολύ σοβαρά ζητήµατα
αντισυνταγµατικότητας, τα οποία και αυτά θα βρείτε µπροστά
σας. Τα ιδρύµατα δεν έχουν ανάγκη από έναν κρατικό επιθεωρητή πάνω από τα κεφάλια τους.
Είναι προφανές, µάλιστα, ότι ο κ. Γαβρόγλου θεωρούσε την
ίδρυση και τη λειτουργία των συµβουλίων ιδρυµάτων ως µία ήττα
της Αριστεράς.
Έτσι δεν το είπατε, κύριε Υπουργέ; Έχετε αρθρογραφήσει
σχετικά µ’ αυτό. Θέλετε να πάρετε κάποια ρεβάνς. Μόνο που ο
ρεβανσισµός δεν συνιστά πολιτική και εν προκειµένω τραυµατίζει
την ανώτατη εκπαίδευση.
Σας είχα πει σε προηγούµενη οµιλία µου -το επαναλαµβάνω
και σήµερα- ότι τα συµβούλια ιδρύµατος είχαν συγκροτηθεί από
σηµαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
από καταξιωµένους καθηγητές διεθνούς φήµης, αρκετοί από
τους οποίους ήρθαν από το εξωτερικό, για να προσφέρουν αφιλοκερδώς τις εµπειρίες τους στο ελληνικό πανεπιστήµιο.
Εσείς όχι απλώς τους καταργείτε αλλά τους απαξιώσατε µ’
αυτά τα οποία είπατε σήµερα, γιατί τελικά σας ενοχλούν οι ανεξάρτητες φωνές, γιατί απεχθάνεστε την ποιότητα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Τσίπρα, έχουµε την πολυτέλεια στην Ελλάδα, να διώχνουµε έναν Μπερτσιµά ή έναν Νεχαµά, διότι αυτό κάνετε αυτή
τη στιγµή! Σε µια εποχή που τα δηµόσια πανεπιστήµια πρέπει να
ανοίγονται στον κόσµο, εσείς τα κλείνετε στον δικό σας µικρόκοσµο. Το νοµοσχέδιό σας κακοποιεί, τελικά, την ποιότητα των
σπουδών και αποθαρρύνει µε κάθε τρόπο την εξωστρέφεια των
ιδρυµάτων.
Στην πραγµατικότητα για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους, αποστρέφεστε κάθε έννοια αξιολόγησης. Και επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα θέµα που άπτεται του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, επιχειρείτε να ακυρώσετε
την αξιολόγηση µε τρόπο έµµεσο. Δηµιουργείτε παράλληλες
δοµές, στις οποίες εκχωρείτε τις αρµοδιότητες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης. Αποψιλώνετε την ΑΔΙΠ την οποία δεν συµπαθήσατε ποτέ
και δεν την αγαπήσατε ποτέ, διότι τελικά απεχθάνεστε κάθε έννοια αξιολόγησης. Θα επανέλθω στο ζήτηµα αυτό και στη συνέχεια. Αν δεν έχει αρµοδιότητες η ΑΔΙΠ, πώς θα αξιολογήσει;
Όλο το νοµοσχέδιο διέπεται από µια συγκεντρωτική, γραφειοκρατική και εν τέλει άκρως οπισθοδροµική αντίληψη. Ενδεικτικό
-το αναφέρω ως παράδειγµα- του υπερσυγκεντρωτισµού που
προωθεί το νοµοσχέδιο –προσέξτε!- είναι το εξής. Για να κληθεί
ένας καθηγητής του εξωτερικού να δώσει µια διάλεξη, θα πρέπει
να γίνει ανάθεση έργου και να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση
για την αµοιβή του. Μα είναι σοβαρά πράγµατα αυτά; Πού γίνονται αυτά τα πράγµατα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αν ένα τµήµα στην Οξφόρδη, στη Σορβόννη, στο Χάρβαρντ,
στο Στάνφορντ, στη Χαϊδελβέργη θέλει να καλέσει έναν διαπρεπή επιστήµονα ή κάποια άλλη προσωπικότητα, θα απαιτείται
έγκριση των Βρετανών ή των Γερµανών υπουργών;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Έχει αλλάξει αυτό!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ: Άλλαξε αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Άλλαξε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):Αποκορύφωµα αυτής της νοοτροπίας είναι το νέο πλαίσιο
για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα. Για ελάτε να µιλήσουµε, λοιπόν, λίγο για τα µεταπτυχιακά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Το φέρατε ή δεν το φέρατε, κύριε
Υπουργέ; Να πείτε ότι το φέρατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Υπήρχε από την αρχή, µετά το αποσύρατε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
Κύριε Κικίλια, τι συµπεριφορά είναι αυτή; Κύριε Κικίλια!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Να έχετε το θάρρος και την παρρησία,
να πείτε ότι το φέρατε. Υποκρίνεστε!
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τι είναι αυτά τα πράγµατα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κικίλια, µε συγχωρείτε πολύ, τι συµπεριφορά είναι αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μητσοτάκη, µε συγχωρείτε, περιµένετε ένα λεπτό.
Κύριε Κικίλια, παρακαλώ πολύ, µη µιλάτε έτσι µέσα στην Αίθουσα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Έχετε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Προχωρήστε, κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Για να δούµε, λοιπόν, τι κάνετε και στα µεταπτυχιακά. Αντί
να τα χρησιµοποιείτε ως εργαλείο για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των πανεπιστηµίων, τελικά πάτε να τα καταπνίξετε. Οι
ρυθµίσεις σας για τις αµοιβές, για τη σύνθεση του διδακτικού
προσωπικού θα οδηγήσουν, τελικά, τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σε πλήρη αδυναµία παροχής ποιοτικών µεταπτυχιακών
σπουδών. Θα οδηγήσετε, τελικά, τα µεταπτυχιακά στην ουσιαστική τους κατάργηση, γιατί στην πραγµατικότητα οι ρυθµίσεις
σας αφαιρούν κάθε κίνητρο από τους διδάσκοντες, να διαθέσουν
τον υπερωριακό τους χρόνο για τα µεταπτυχιακά.
Πλαφόν και µάλιστα αυστηρό για κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές υπάρχει ήδη. Γιατί νιώθατε την ανάγκη να θεσπίσετε νέο
πλαφόν για την υπερωριακή µεταπτυχιακή διδασκαλία; Και αντί
να δίνετε τελικά κίνητρα στους καθηγητές να δηµιουργούν προγράµµατα και µε αυτόν τον τρόπο να φέρνουν έσοδα στα πανεπιστήµια, εσείς τους παρακινείτε ουσιαστικά να σταµατήσουν να
διδάσκουν.
Σε ποιο σοβαρό πανεπιστήµιο του εξωτερικού θα τολµούσε ο
Υπουργός να θέσει ως προϋπόθεση να πρέπει να διδάξει –προσέξτε!- ένας καθηγητής ένα δεύτερο µάθηµα δωρεάν, ώστε να
πληρωθεί τον υπερωριακό του χρόνο για ένα µεταπτυχιακό µάθηµα;
Το νοµοσχέδιο δίνει, επίσης, στον Υπουργό Παιδείας δικαίωµα
–προσέξτε!- αναποµπής της απόφασης της συγκλήτου για
ίδρυση προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών, όταν έχει ενστάσεις ως προς το ύψος των τελών φοίτησης ή ως προς το λειτουργικό τους κόστος. Και για να µην εκτεθείτε, λέτε ότι αυτό θα
γίνει κατόπιν εισήγησης µιας επιτροπής. Μόνο που αυτό που δεν
µας λέτε, είναι ότι την επιτροπή την ορίζει ο ίδιος ο Υπουργός.
Αυτό φυσικά τραυµατίζει ανεπίτρεπτα το αυτοδιοίκητο των ιδρυµάτων.
Παρεµβαίνετε εξίσου προκλητικά στη σύνθεση του διδακτικού
προσωπικού. Προβλέπει ο νόµος σας ότι οι διδάσκοντες των µεταπτυχιακών προγραµµάτων, πρέπει να προέρχονται κατά 60%
από το οικείο τµήµα και σε περίπτωση διατµηµατικών προγραµµάτων κατά 80%.
Υπάρχουν πολλά προγράµµατα µε δίδακτρα, που θέλουν να
συνεργαστούν µε ειδικούς επιστήµονες, µε στελέχη από την
αγορά, µε διδάσκοντες από ιδρύµατα του εξωτερικού. Γιατί πρέπει να τους το απαγορεύσετε; Ποιος είναι ο λόγος να υπάρχει
κεντρική ρύθµιση και να µην αφήνεται η οργάνωση των µεταπτυχιακών στην ευχέρεια του κάθε ιδρύµατος;
Το συµπέρασµα νοµίζω ότι είναι σαφές. Δεν θέλετε, τελικά, να
υπάρχουν µεταπτυχιακά προγράµµατα, όπως είναι οργανωµένα
σήµερα στην Ελλάδα. Ξέρετε ποιοι θα το πληρώσουν αυτό; Θα
το πληρώσουν, τελικά, οι οικονοµικά ασθενέστεροι φοιτητές,
αυτοί που δεν µπορούν να φύγουν στο εξωτερικό.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, θα ήµασταν απολύτως σύµφωνοι, να
υπάρχει ένας ελάχιστος αριθµός σε κάθε µεταπτυχιακό πρόγραµµα φοιτητών, οι οποίοι θα καλύπτονται µε υποτροφίες, έτσι
ώστε να καλύπτεται τη δυνατότητα σε φοιτητές που δεν έχουν
την οικονοµική δυνατότητα, να φοιτούν σε µεταπτυχιακά προγράµµατα µε υψηλότερα δίδακτρα. Αλλά σήµερα πώς θα καλύψετε την απώλεια εσόδων από τη µείωση των διδάκτρων, που
αναπόφευκτα το νοµοσχέδιό σας θα επιφέρει;
Οι οικονοµικά ασθενέστεροι φοιτητές –σας το ξαναείπα- δεν
µπορούν να φύγουν στο εξωτερικό. Αλλά τι θα γίνει µε τους εκατοντάδες εργαζόµενους στα µεταπτυχιακά προγράµµατα, στις
υπηρεσίες των πανεπιστηµίων, που πληρώνονται σήµερα από
τους πόρους αυτών των προγραµµάτων; Κανείς δεν ξέρει τι θα
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απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τα ίδια τα ιδρύµατα, τελικά, θα χάσουν πόρους, κύρος και όλα τα οφέλη, τα οποία προκύπτουν από
τη σύνδεσή τους µε την πραγµατική οικονοµία, ενώ οι άξιοι καθηγητές θα αναζητήσουν στο εξωτερικό καλύτερους όρους εργασίας.
Και έρχεστε, κύριε Υπουργέ, και λέτε ότι αν οι καλοί είναι να
φύγουν στο εξωτερικό επειδή δεν πληρώνονται, εγώ τους προτρέπω να το κάνουν. Τι λέτε ακριβώς, κύριε Γαβρόγλου; Από πού
κι ως πού εσείς θα πείτε σε κάποιον να φύγει από την πατρίδα
του; Και ναι, µε τις πολιτικές σας, εσείς τελικά διώχνετε τους καλύτερους από την πατρίδα.
Διάβασα σήµερα σε µια επιστολή, που δηµοσιεύθηκε σε εφηµερίδα, µια πολύ δυνατή αναφορά µιας συµβολαιογράφου, η
οποία έγραφε επί λέξει -και θέλω να το διαβάσω- «όλα αυτά τα
παιδιά που δεν έφτιαξαν ποτέ µολότωφ, που πήραν γνώσεις σε
βρώµικα αµφιθέατρα, αφύλακτα πανεπιστήµια, µε χάρτινους τοίχους, µε σκουπίδια και µε καταλήψεις, τα παιδιά που σέβονται
µια χώρα που δεν τους σεβάστηκε». Κάποια στιγµή, κύριε Τσίπρα, αυτά τα παιδιά θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό και θα δουν
ότι αυτό το οποίο έζησαν στην Ελλάδα δεν είναι κανονικό αλλά
µια φρικτή εξαίρεση από την παγκόσµια εκπαιδευτική κανονικότητα και θα ρίξουν µαύρη πέτρα στην πατρίδα µας. Και κατά
βάθος, αυτό θέλετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν θέλετε µια Ελλάδα, στην οποία ο καθένας θα µπορεί να
διεκδικήσει αυτό που µπορεί. Θέλετε µια Ελλάδα, όπου οι πολίτες θα ζουν µε τους όρους που εσείς επιβάλλετε, αλλιώς ας φύγουν. Μόνο που αυτά δεν θα γίνουν, γιατί εσείς είστε αυτοί που
θα φύγετε. Και θα φύγετε από την εξουσία, που µε τόσο αντιδηµοκρατικό τρόπο ασκείτε, µε τον πιο δηµοκρατικό τρόπο που
είναι οι εκλογές, κύριε Τσίπρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Ελλάδα θα πάει µπροστά. Και η νέα γενιά θα πατήσει γερά,
γιατί δεν είναι και δεν µπορεί να γίνει όµηρος µιας παρέας, που
όταν δεν παρανοµεί συκοφαντεί και όταν δεν συκοφαντεί, εκβιάζει και όταν δεν µπορεί να εκβιάσει, επιχειρεί να διχάσει την κοινωνία. Το συµφέρον της κοινωνίας, όµως, δεν διχάζεται. Όλοι
θέλουν να πάνε µπροστά και όλοι ξέρουν ότι µαζί σας η χώρα
δεν έχει µέλλον.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για πολλές δεκαετίες, η δηµόσια
εκπαίδευση και ειδικά η δηµόσια ανώτατη εκπαίδευση ήταν ο σηµαντικότερος µοχλός κοινωνικής κινητικότητας στη χώρα, ήταν
ο µόνος τρόπος να προχωρήσει µπροστά ένα παιδί από µη προνοµιούχο οικογένεια.
Όταν µιλάµε για µια δηµόσια παιδεία µε λογική αριστείας,
αυτό ακριβώς εννοούµε. Την πρόσβαση στην κινητικότητα, την
ορµή προς τα πάνω, τις ατοµικές και οικογενειακές υπερβάσεις
για την πρόοδο των παιδιών µας.
Δεν θέλουµε, κύριε Τσίπρα, να εξισωθούν όλοι προς τα κάτω,
αλλά να σκαρφαλώσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι προς τα
επάνω! Αυτή είναι η µεγάλη µας ιδεολογική διαφορά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και κυρίως αυτό που πρέπει να διαφυλάξουµε -γιατί έχουµε
υποχρέωση να προστατεύσουµε- είναι µια κοινωνία ίσων ευκαιριών και να κρατήσουµε, τελικά, ζωντανή την ελπίδα των λιγότερο προνοµιούχων. Εσείς κάνετε τα ανάποδα. Κόβετε το
οξυγόνο από τα πανεπιστήµια για να τα ελέγξετε, χωρίς να σας
ενδιαφέρει, τελικά, αν καταδικάζετε µια γενιά σε µόρφωση κατώτερου επιπέδου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θα κουραστώ να λέω ότι η
αποτυχία της Κυβέρνησης, δεν είναι αποτυχία της χώρας. Η Ελλάδα µπορεί και πρέπει να προχωρήσει µπροστά µε υψηλών προδιαγραφών πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, που θα προσελκύουν
υψηλού επιπέδου προσωπικό και φοιτητές, ιδρύµατα όµως συνδεδεµένα µε την αγορά εργασίας και την ιδιωτική οικονοµία.
Μπορούµε να το καταφέρουµε όχι µε ένα γραφειοκρατικό και
αναχρονιστικό νοµοσχέδιο όπως το σηµερινό, αλλά µε ένα τολµηρό πλαίσιο αλλαγών και µεταρρυθµίσεων για το οποίο έχω µιλήσει εκτεταµένα και το οποίο θα κινείται σε πέντε βασικούς
άξονες.
Πρώτον, ενίσχυση της πραγµατικής αυτοτέλειας των πανεπι-
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στηµίων. Αυτοτέλεια σηµαίνει ότι το κάθε ίδρυµα, θα πρέπει να
είναι σε θέση να αποφασίζει το ίδιο για θέµατα που αφορούν
στην εκπαιδευτική του λειτουργία. Αυτό έχει να κάνει και µε τα
προπτυχιακά και µε τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών και
µε τις συνεργασίες και τις δικτυώσεις µε άλλα ιδρύµατα εσωτερικού και εξωτερικού.
Ο δεύτερος άξονας που τόσο πολύ σας ενοχλεί –ναι, κύριε
Τσίπρα- είναι η αξιολόγηση. Σας ενοχλεί αυτή η έννοια της εξαντλητικής αξιολόγησης. Ξέρετε, όµως, τα πανεπιστήµια διαχειρίζονται δηµόσιο χρήµα και η αξιολόγηση είναι το µόνο εργαλείο
που διαθέτουµε, για να µπορούµε να επιβραβεύουµε αυτούς, οι
οποίοι αποδίδουν και να συνετίζουµε αυτούς, οι οποίοι δεν σέβονται τα χρήµατα των φορολογουµένων. Και η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητος, η ΑΔΙΠ, την οποία εσείς υπονοµεύετε, θα
αναδειχθεί ως ο βασικός πυλώνας αυτής της πολιτικής. Θα την
ενδυναµώσουµε και θα την αναβαθµίσουµε.
Το κράτος, βεβαίως, πρέπει να έχει ουσιαστικό εποπτικό ρόλο
στην κρατική χρηµατοδότηση και για το πώς ξοδεύονται τα χρήµατα των φορολογουµένων, αλλά αυτή η κρατική χρηµατοδότηση ναι πρέπει να γίνεται και µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και
δείκτες που ναι θα συνδέονται µε την αξιολόγηση. Γιατί ξέρετε,
αυτό το οποίο εσείς χαρακτηρίσατε ως νεοφιλελεύθερο, γίνεται
σχεδόν παντού στον κόσµο, διότι δεν έχει κανένα νόηµα να
έχουµε αξιολόγηση, αν αυτή η αξιολόγηση δεν έχει συνέπειες
και αν δεν επιβραβεύουµε επιτέλους αυτούς, οι οποίοι είναι καλοί
και οι οποίοι διακρίνονται!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τρίτος άξονας, η αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος. Κατοχύρωση της ελευθερίας στη διδασκαλία, στην έρευνα,
στην πανεπιστηµιακή ζωή στο σύνολό της σηµαίνει κάτι πάρα
πολύ απλό, κύριε Τσίπρα. Σηµαίνει πάταξη των φαινοµένων βίας
και ανοµίας εντός των ιδρυµάτων και αυτεπάγγελτη επέµβαση
των αρχών για όλες τις αξιόποινες πράξεις!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πάρτε το χαµπάρι. Μικρές µειοψηφίες µε φασίζουσες συµπεριφορές δεν θα επιβάλλουν πια στα πανεπιστήµια τις απόψεις τους διά της βίας!
Τέταρτος άξονας, η σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας µε την παραγωγική διαδικασία, δοµές έρευνας στα πανεπιστήµια µε κρατική και µε ιδιωτική συνεισφορά, τα ιδρύµατα να
µπορούν να αντλούν πόρους και από την αγορά και αυτό θα ευνοήσει, τελικά, την ανάπτυξη και την καινοτοµία και θα ωφελήσει
τους φοιτητές, να αποκτήσουν πολύτιµα επαγγελµατικά εφόδια,
διότι σήµερα -δεν ξέρω αν το γνωρίζετε- είναι ελάχιστα τα τµήµατα των πανεπιστηµίων τα οποία επιβάλλουν την πρακτική
άσκηση και είναι κοινός τόπος ότι τα πανεπιστήµιά µας παράγουν
πτυχιούχους, οι οποίοι δεν έχουν καµµία σχέση και καµµία σύνδεση µε τις δεξιότητες, που σήµερα ζητά η αγορά εργασίας.
Και πέµπτος άξονας, ναι, είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16
του Συντάγµατος, ώστε να µπορούν να ιδρυθούν και στη χώρα
µας ιδιωτικά πανεπιστήµια, όπως γίνεται παντού αλλού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το αίτηµα αυτό είναι ένα αίτηµα πλειοψηφικό στην κοινωνία
και ελπίζουµε –δεν προσβλέπω σε εσάς- ότι και τα υπόλοιπα κόµµατα της Εθνικής Αντιπροσωπείας, να βρουν το θάρρος και να
υπερβούµε αγκυλώσεις του παρελθόντος και να κάνουµε από
κοινού ένα γενναίο βήµα, το οποίο θα ωφελήσει συνολικά τον
τόπο µας και τη νέα γενιά.
Κυρίες και κύριοι, ζούµε σε έναν κόσµο που κινείται και αναπτύσσεται µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς. Τα πανεπιστήµια σήµερα παντού στον κόσµο, τα επιτυχηµένα πανεπιστήµια, ανοίγονται στο
µέλλον. Δηµιουργούν ακατάπαυστα νέους τοµείς γνώσης και
επαγγέλµατα. Ιδρύουν εταιρείες τα ίδια τα πανεπιστήµια. Βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της τεχνολογικής επανάστασης.
Ανταγωνίζονται τα πανεπιστήµια να προσελκύσουν τους καλύτερους φοιτητές, τους καλύτερους καθηγητές. Συνοµιλούν συστηµατικά µε την επιχειρηµατική κοινότητα. Διεκδικούν δωρεές
από τον ιδιωτικό τοµέα. Επενδύουν σε κτήρια. Επενδύουν σε
υποδοµές. Αλλάζουν τη φυσιογνωµία των πόλεων στις οποίες
εδρεύουν. Κυρίως, όµως, καλλιεργούν την ακαδηµαϊκή περιέργεια, αυτή την αρετή που κρύβεται πίσω από την ίδια τη φύση
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της ανθρώπινης προόδου.
Τίποτα, όµως, απ’ όλα αυτά, δυστυχώς, δεν θα συµβεί στα ελληνικά πανεπιστήµια, διότι ο νόµος σας τα καταδικάζει στο
τέλµα, στην οπισθοχώρηση και στην παρακµή. Ο δεκαοκτάχρονος πρωτοετής φοιτητής από µια υποβαθµισµένη συνοικία της
δυτικής Αθήνας που µάτωσε αυτός και η οικογένειά του για να
µπει στη σχολή της επιλογής του, που έχει όνειρα για το µέλλον
ναι, κύριε Τσίπρα, αξίζει κάτι καλύτερο, από το να βρεθεί σε ένα
βρωµερό κτήριο και να αντικρίσει τα τραπεζάκια των φοιτητικών
νεολαιών, που ασκούν εξουσία στα πανεπιστήµια.
Τέλος ο επιτυχηµένος καθηγητής που εγκατέλειψε µια καριέρα στο εξωτερικό για να γυρίσει στην πατρίδα του και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο δηµόσιο πανεπιστήµιο, αξίζει κάτι
καλύτερο από το να αισθάνεται ότι απειλείται η σωµατική του
ακεραιότητα κάθε φορά που εκφράζει την άποψή του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τα τείχη που κάποιοι επείγονται να χτίσουν, εµείς θα τα γκρεµίσουµε και θα δώσουµε πίσω τα πανεπιστήµια στους φοιτητές
και τους καθηγητές, που θέλουν να προχωρήσουν µπροστά.
Το νοµοσχέδιο που σήµερα θα ψηφίσουν οι περίπου υπνωτισµένες από την εξουσία Κοινοβουλευτικές Οµάδες του ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ, σύντοµα θα αποτελεί παρελθόν, γιατί εδώ –και
θέλω να το τονίσω αυτό- δεν συζητάµε απλά για έναν νόµο. Συζητάµε για τον ίδιο τον χαρακτήρα που θα έχει η πατρίδα µας.
Η παιδεία είναι η ψυχή της Ελλάδος και αυτή την ψυχή δεν θα
σας αφήσουµε να την αµαυρώσετε, όπως δεν θα σας επιτρέψουµε να αµαυρώσετε και το δηµοκρατικό κεκτηµένο µε τον παρωχηµένο αυταρχισµό σας. Γιατί πάτε τη δηµόσια ζωή πολύ πίσω
στο παρελθόν και πολλές φορές, άθελά σας, αποκαλύπτεστε µε
αυτά που λέτε.
Ξέρετε, κύριε Τσίπρα, καµµιά πολιτική δεν µπορεί, τελικά, να
σταθεί χωρίς την επιδοκιµασία της κοινωνίας κι ας βλέπετε εσείς
χαµογελαστά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν µόνο στη φαντασία
σας. Γιατί η Ελλάδα σήµερα αν βγείτε λίγο έξω από τους προστατευµένους χώρους στους οποίους κινείστε, είναι µια συνοφρυωµένη χώρα και τα πρόσωπα των Ελλήνων που αντικρίζουν
τα εκκαθαριστικά της εφορίας και του ΕΦΚΑ, µόνο χαµογελαστά
δεν είναι, κύριε Τσίπρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αντί να ειρωνεύεστε τις δικές µου περιοδείες, σας προσκαλώ
και σας προκαλώ, αν µπορείτε, να πάτε να µιλήσετε σήµερα
στους αγρότες είτε καθήµενος σε σανό είτε πάνω στα τρακτέρ
στα οποία ανεβαίνατε, όταν τους εµπαίζατε και τους κοροϊδεύατε. Να πάτε να τα πείτε αυτά στους αγρότες τώρα, αντί να
ειρωνεύεστε από το Βήµα της Βουλής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ό,τι και αν κάνετε, όµως, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης,
τα πεπραγµένα σας στην εξουσία θα εξακολουθούν να σας καταδιώκουν.
Είστε όµηροι, κύριε Τσίπρα, του παρελθόντος σας, γιατί συνοδεύουν τη χώρα οι καταστροφικές επιλογές που κάνατε το
πρώτο επτάµηνο του 2015, και τα τρία χαµένα χρόνια δεν αντισταθµίζονται από µία ακριβή έξοδο στις αγορές.
Ο κ. Βαρουφάκης έφτασε στο σηµείο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αµέσως σαν ηλεκτροσόκ! Κάθε φορά που…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα παρακαλώ! Κάντε
ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μην ανησυχείτε. Μια κουβέντα θα πω µόνο. Τα πολλά θα
τα συζητήσουµε σε άλλη ευκαιρία, στην εξεταστική που θα κάνουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο κ. Βαρουφάκης έφτασε στο σηµείο, να δώσει στη δηµοσιότητα sms που αντάλλαξε µε τον Πρωθυπουργό.
Ένα πράγµα θα πω µόνο. Ήσασταν διατεθειµένοι να συζητήσετε, κάτι που ήταν ανάθεµα για κάθε ελληνική κυβέρνηση, την
έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Το ξέραµε. Δυστυχώς
τώρα επιβεβαιώνεται.
Δεν είναι µόνο αυτά. Είναι και πολλά άλλα, τα οποία θα έλθουν
στο φως. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην εξεταστική επιτροπή, η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΓ’ - 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

οποία θα γίνει είτε µε τη θέλησή σας είτε χωρίς, γιατί ο ελληνικός
λαός δικαιούται να µάθει την αλήθεια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε την εξής παρατήρηση. Κυρίες και
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ η Ελλάδα, δυστυχώς, φτώχυνε
και µίκρυνε επί των ηµερών σας. Το ίδιο θέλετε να κάνετε και στα
πανεπιστήµια. Θέλετε να φτωχύνουν και να µικρύνουν. Δεν θα το
επιτρέψουµε.
Χρειαστήκατε λίγο χρόνο, για να αποδείξετε ότι είναι πολύ πιο
εύκολο να γκρεµίζεις από το να χτίζεις. Στην παγκόσµια ανοικτή
κοινωνία της γνώσης απαντάτε µε την κλειστή Ελλάδα της απόγνωσης, γιατί δεν επιζητάτε τελικά την κοινωνική πρόοδο αλλά
το βόλεµα µιας µειοψηφίας της παρακµής της οποίας, τελικά,
είστε ο καλύτερος υπερασπιστής. Θα βρεθούµε απέναντι σ’ αυτούς που βλέπουν στον καθρέφτη της παιδείας που θέλουν να
οικοδοµήσουν, το είδωλο της δικής τους µετριότητας και της
δικής τους ιδεοληψίας.
Ο νόµος Γαβρόγλου θα καταργηθεί και τα πανεπιστήµια θα
ανασάνουν ξανά, απελευθερωµένα από τον σφικτό εναγκαλισµό
µε ένα κράτος που τα κρατά πίσω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η ποιότητα της παιδείας στη χώρα µας οριοθετεί όχι απλά την
προοπτική της για το µέλλον, αλλά τελικά την ίδια την ποιότητα
της δηµοκρατίας µας.
Η Ελλάδα πρέπει και θα γίνει ξανά η χώρα της αξιοκρατίας και
των ίσων ευκαιριών και αυτό µόνο η καλή δηµόσια παιδεία µπορεί
να το εξασφαλίσει. Αυτό είναι το χρέος µας απέναντι στη νέα
γενιά και αυτή είναι η ευθύνη την οποία θα εκπληρώσουµε απέναντι στην πατρίδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, ζητήσατε τον λόγο;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μάλιστα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω κάποιες µικρές επισηµάνσεις. Στην αρχή της
οµιλίας του ο κ. Μητσοτάκης µίλησε για την κακή νοµοθέτηση
και για τις τροπολογίες της τελευταίας στιγµής.
Θα ήταν, πράγµατι, ουσιαστικό να µιλήσουµε σ’ αυτή τη Βουλή
για τη δυνατότητα της καλύτερης δυνατής νοµοθέτησης. Όταν,
όµως, αυτή η κατηγορία εκστοµίζεται από την πλευρά της Νέας
Δηµοκρατίας και του Αρχηγού της, που κυβέρνησαν τον τόπο τα
προηγούµενα έτη, έτη κατά τα οποία η χώρα ευρέθη, όπως και
τώρα, υπό την αυστηρή παρακολούθηση και επιτροπεία των δανειστών, ακούγεται εξαιρετικά υποκριτικό. «Στο σπίτι του κρεµασµένου…», λέει µια παροιµία.
Ξεχάσατε ότι νοµοθετούσατε σχεδόν αποκλειστικά µε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου;
(Θόρυβος – γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γελάτε ε; Θα τα ακούσετε, όµως, τώρα και νούµερα θα ακούσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ,
ήσυχα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μην εξάπτεστε. Βλέπω ότι έχετε πολλά νεύρα. Γιατί τόσα νεύρα;
Στο σπίτι του κρεµασµένου, λοιπόν, δεν µιλάνε για σκοινί.
Όµως θέλω να σας εξηγήσω, ποια είναι η διαφορά της ανάγκης
υλοποίησης των στόχων ενός προγράµµατος –το επαναλαµβάνω, γιατί θέλω να είµαι ειλικρινής- που είναι πάρα πολλές
φορές εξαιρετικά ασφυκτικοί ως προς τον χρόνο υλοποίησης και
ταυτόχρονα της υλοποίησης µέτρων εξισορρόπησης -τα οποία
εσείς ποτέ δεν σκεφτήκατε κατά τη διάρκεια της θητείας σαςτων επιπτώσεων που έχουν στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες τα µέτρα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που
ενισχύουν το κοινωνικό κράτος και αντιµετωπίζουν ανάγκες.
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Το 2014, λοιπόν, όσο ήσασταν στην τελευταία χρονιά της διακυβέρνησης, είχατε νοµοθετήσει περίπου διακόσιες εβδοµήντα
τροπολογίες της τελευταίας στιγµής. Εµείς το 2016, έχουµε µεγαλώσει κατά τι αυτόν τον αριθµό, πράγµατι, όµως η διαφορά
είναι ότι εσείς είχατε εξήντα νοµοσχέδια, ενώ εµείς πάνω από
ενενήντα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν τις υπερδιπλασιάσαµε. Είναι είκοσι παραπάνω.
Προσέξτε, όµως, την ειδοποιό διαφορά. Εµείς ψηφίσαµε,
πράγµατι, µε τροπολογία της τελευταίας στιγµής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, τον Δεκέµβρη του 2016
την εφάπαξ δέκατη τρίτη σύνταξη, ενώ εσείς αποχωρήσατε από
το Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εµείς φέραµε µε τροπολογία της τελευταίας στιγµής την
απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τη Λέσβο και την Κω, όταν εσείς
αποχωρήσατε από το Κοινοβούλιο.
Εσείς, όµως, τι ψηφίζατε µε τροπολογίες της τελευταίας στιγµής µεταξύ άλλων; Την ασυλία στους τραπεζικούς που διαχειρίστηκαν τα θαλασσοδάνειά σας. Αυτά ψηφίζατε µε τροπολογίες
της τελευταίας στιγµής! Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µη
µιλάτε για σκοινί στο σπίτι του κρεµασµένου.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αντιθέτως
εάν θέλετε να κάνουµε µια ουσιαστική συζήτηση, για το πώς θα
φροντίζουµε από εδώ και στο εξής να κάνουµε ό,τι µπορούµε,
προκειµένου να έχουµε αυτό που ονοµάζουµε καλή νοµοθέτηση,
είµαστε ανοιχτοί σε διάλογο, ο οποίος µπορεί να διεξαχθεί και
στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπου τέτοια ζητήµατα
µπορούν να συζητηθούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι τώρα στα θέµατα τα
οποία αναφέρθηκαν από την τοποθέτηση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης µε τη σηµερινή του
οµιλία επανεπιβεβαίωσε αυτό στο οποίο αναφέρθηκα στην πρωτοµιλία µου. Στην πραγµατικότητα έχει ένα σχέδιο και ένα πρόγραµµα ακραία νεοφιλελεύθερο και ότι αυτό που τον ενδιαφέρει,
δεν είναι το δηµόσιο αλλά το ιδιωτικό.
Μας µίλησε σήµερα για άλλη µια φορά για το άρθρο 16 και τα
ιδιωτικά πανεπιστήµια. Μας κατήγγειλε, γιατί γυρνάµε στην ανοµία του θεσµικού πλαισίου Γιαννάκου, φεύγοντας από το θεσµικό
πλαίσιο Διαµαντοπούλου. Αυτό µας κατήγγειλε, την ανοµία που
είχε διαµορφώσει η κυβέρνηση του κ. Καραµανλή µε Υπουργό
την κ. Γιαννάκου. Αυτή είναι η ανοµία;
Βεβαίως µας κατήγγειλε για το γεγονός ότι αποκαθιστούµε µια
πρωτοφανή αντιδηµοκρατική πρακτική για ακαδηµαϊκά ιδρύµατα
σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, αυτό των συµβουλίων, όπου είχαν τη δυνατότητα να λογοκρίνουν και να ακυρώνουν υποψηφιότητες για
τις διοικήσεις των πανεπιστηµίων, να ακυρώνουν υποψηφιότητες
πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων για τα ελληνικά πανεπιστήµια.
Ταυτόχρονα έκανε για άλλη µια φορά µια συνήθη υπέρβαση.
Διαστρέβλωσε τις θέσεις µας σε σχέση µε την αξιολόγηση. Θέλω
να επισηµάνω ότι στο νοµοσχέδιο προβλέπεται διπλή αξιολόγηση των µεταπτυχιακών ιδρυµάτων, ενώ προηγουµένως είχαµε
µια φορά.
Ουσιαστικά αυτό το οποίο δεν είπε, αλλά έτσι είναι η πραγµατικότητα, θα το πω εγώ. Ανέδειξε µια αντίληψη για την αξιολόγηση, που δεν αφορά σε αυτή καθαυτή την αξιολόγηση της
διαδικασίας ή των ιδρυµάτων, αλλά είναι η χρησιµοποίηση της
αξιολόγησης ως εργαλείο, προκειµένου να επιβληθούν ακραίες
επιλογές είτε αυτές αφορούν στην κατάργηση ιδρυµάτων είτε
αυτές αφορούν στη µείωση δηµόσιων δαπανών είτε αυτές αφορούν στην απόλυση δηµοσίων υπαλλήλων.
Διότι άλλο πράγµα είναι η αξιολόγηση που θα κάνει καλύτερα
τα ιδρύµατα, άλλο πράγµα είναι η αξιολόγηση που θα βοηθήσει
και το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές µας να γίνουν
καλύτεροι και άλλο πράγµα είναι αυτή η αξιολόγηση, η οποία
χρησιµοποιείται -επαναλαµβάνω- ως µέσο, προκειµένου να δικαιολογηθούν προειληµµένες αποφάσεις µείωσης δηµόσιων δαπανών για τη δηµόσια παιδεία, προκειµένου να ευνοηθούν
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ανταγωνιστικά ιδιωτικά συµφέροντα στην παιδεία.
Βεβαίως ίσως να µην έχει ξεχάσει ο κ. Μητσοτάκης και τη θητεία του ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης, όπου ήθελε
να αξιοποιήσει το εργαλείο της αξιολόγησης, προχωρώντας σε
µια διαδικασία, από την οποία εκ των προτέρων είχε προσδιοριστεί ότι σχεδόν το 25% όσων θα τεθούν στη διαδικασία της αξιολόγησης, έπρεπε να θεωρηθούν άχρηστοι, προκειµένου να
ανοίξει ο δρόµος της απόλυσής τους από το δηµόσιο.
Αυτή την αξιολόγηση δεν τη θέλουµε. Θέλουµε την πραγµατική και ουσιαστική αξιολόγηση, που θα συνδράµει για να γίνουν
τα ιδρύµατα καλύτερα και όχι για να κόψουµε κι άλλο δαπάνες.
Τέλος, κύριε Μητσοτάκη, κατάλαβα ότι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι που σας προτείνουν να αφήνετε τους ανθρώπους να κάθονται πάνω σε σανό, σας πρότειναν να µιλήσετε σήµερα και για
τον νέο άνθρωπο, τον φοιτητή της δυτικής Αττικής. Μα, πώς νοιάζεστε εσείς γι’ αυτόν τον νέο άνθρωπο από τη δυτική Αττική;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ήσασταν πέντε χρόνια κυβέρνηση και µειώσατε τις δαπάνες
για τη δηµόσια εκπαίδευση τραγικά, στραγγαλίσατε τα δηµόσια
πανεπιστήµια, αυτόν τον νέο άνθρωπο που δεν έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει στο εξωτερικό ή να πάει σε κάποιο άλλο ιδιωτικό κολλέγιο, άρα πάει στο δηµόσιο σχολειό -και χωρίς
δυνατότητα να σπαταλήσει τα λεφτά του στα φροντιστήρια- και
στο δηµόσιο πανεπιστήµιο.
Πώς εσείς νοιάζεστε γι’ αυτόν τον νέο άνθρωπο, στον οποίο
αναφερθήκατε, από µια λαϊκή γειτονιά της δυτικής Αττικής; Πώς
θέλετε να πείσετε ότι νοιάζεστε γι’ αυτόν; Τι κάνατε όταν ήσασταν κυβέρνηση γι’ αυτούς τους ανθρώπους;
Μόλις γυρίσουµε από τη θερινή ανάπαυλα της Βουλής φέρνουµε ένα εµβληµατικό -θα έλεγα- νοµοσχέδιο, το οποίο είναι
ήδη σε διαδικασία διαβούλευσης, για το µέλλον της δηµόσιας
εκπαίδευσης στη χώρα µας, γιατί αφορά τον τρόπο εισαγωγής
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αντιδράτε και σε αυτό.
Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο θέλει να καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις, που αποτελούν µια διαδικασία υποβολής των
νέων ανθρώπων σε εξοντωτικό στρεσάρισµα και κρίσεις µόνο
µιας φοράς. Έχουν βέβαια αδιάβλητο χαρακτήρα –θα συµφωνήσω µε την παρέµβασή σας σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, είναι
όντως αδιάβλητη- από την άλλη πλευρά, όµως, είναι πραγµατικότητα σήµερα στη χώρα ότι το σχολειό -και κυρίως το λύκειοέχει γίνει πάρεργο των φροντιστηρίων.
Ιδίως αυτό δηµιουργεί εµπόδια στα παιδιά των λαϊκών στρωµάτων και της δυτικής Αττικής, για τα οποία παιδιά των λαϊκών
οικογενειών εσείς όψιµα εµφανιστήκατε σήµερα να νοιάζεστε.
Δεν µπορείτε να πείσετε, κύριε Μητσοτάκη, γι’ αυτό.
Και κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το εξής. Ο κ. Μητσοτάκης δεν εξάντλησε την τοποθέτησή του στα θέµατα της
παιδείας. Αντιθέτως, για άλλη µια φορά, βρέθηκε σε αυτό εδώ
το Βήµα να µας κατηγορεί για τα ίδια, γνωστά και γνωστά, τα
οποία βεβαίως εδώ και δυο χρόνια δεν χάνει ευκαιρία κατά καιρούς να τα αναφέρει.
Κύριε Μητσοτάκη -το είπα και πριν- βλέποντας και τις παρεµβάσεις των Βουλευτών σας, το επιθετικό ύφος µε το οποίο οι ευγενικοί κατά τα άλλα συνάδελφοι αναφέρθηκαν στον Υπουργό
Παιδείας, θέλω να σας ρωτήσω γιατί αυτά τα νεύρα. Τι έχετε
πάθει;
Από τότε που έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση και είχαµε µια
συµφωνία που ανοίγει δρόµους προοπτικής για την οικονοµία,
µια συµφωνία για το χρέος µε την οποία άνοιξαν οι δρόµοι για
την πετυχηµένη έξοδο της χώρας στις αγορές, δίνετε την αίσθηση -εσείς προσωπικά, αλλά και οι Βουλευτές σας, τα στελέχη
σας- ότι βρίσκεστε σε κατάσταση νευρικής κρίσης.
Μέσα σε ενάµιση µήνα -15 Ιουνίου έκλεισε η αξιολόγησηέχετε ζητήσει τρεις διαφορετικές εξεταστικές επιτροπές: Μία για
τον Καµµένο -δεν ξέρω αν επιµένετε, αλλά τη ζητήσατε-, µία για
τον Βαρουφάκη ξανά -ενώ γνωρίζατε ότι είχε γίνει η πρότασή
σας σε προγενέστερη φάση και είχε απορριφθεί- και τώρα µία
για τον Μαδούρο της Βενεζουέλας. Μέσα σε ενάµιση µήνα έχετε
ζητήσει τρεις εξεταστικές επιτροπές. Πραγµατικά είναι ένα εξαιρετικό ρεκόρ. Αν το διαιρέσουµε είναι περίπου µία εξεταστική
κάθε δεκαπέντε ηµέρες! Συνεχίστε έτσι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όµως, δεν είναι µόνο οι εξεταστικές επιτροπές που ζητάτε, πετώντας την µπάλα στην εξέδρα για τα σηµαντικά ζητήµατα του
παρόντος, όπου υπάρχουν πολιτικά επιχειρήµατα και διαφωνίες
να αντιπαρατεθούµε. Είναι και η εν γένει συµπεριφορά σας. Ζητήσατε πριν από µια εβδοµάδα από τα αυτοδιοικητικά σας στελέχη να µποϊκοτάρουν, να σαµποτάρουν, να µην παραβρεθούν
σε µια διαδικασία που αφορά την αυτοδιοίκηση κι έχει να κάνει
µε την προοπτική, το σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση
των περιφερειών, επειδή θα ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός. Κι
ακόµα ακόµα δεν διστάσατε να βάλετε απαγορευτικό στα στελέχη σας και στον ίδιο τον ανιψιό σας. Τι έχετε πάθει;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Καταλαβαίνετε τι λέτε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μην ξινίζετε, κύριοι, το πρόσωπό σας! Κι εµείς θα έπρεπε να ξινίζουµε
το πρόσωπό µας µε µια αντιθεσµική συµπεριφορά.
Φτάσατε στο σηµείο, κύριε Μητσοτάκη, να χάσετε κάθε ίχνος
αστικής ευγένειας, η οποία κατά τα άλλα σας διακρίνει. Φτάσατε
στο σηµείο την ηµέρα των γενεθλίων µου αντί για ευχές να µου
απευθύνετε ύβρεις, ότι είµαι ψεύτης και κλέφτης. Εκεί έχετε οδηγηθεί.
Κύριε Μητσοτάκη, τα νεύρα δεν κάνουν καλό. Κι αντί κάθε δεκαπέντε µέρες να ανακαλύπτετε και κάτι και να ζητάτε και µια
εξεταστική επιτροπή, µήπως εκεί στην Πειραιώς να φτιάχνατε µια
εξεταστική επιτροπή για να ανακαλύψετε την αιτία που σας προκαλεί τόσα νεύρα; Διότι τα νεύρα στο τέλος δεν θα σας οδηγήσουν σε καλό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θέλετε να µιλήσετε, κύριε
Μητσοτάκη;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο. Θέλω να ρωτήσω κάτι µήπως και µου απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Γαβρόγλου, θέλετε
να κάνετε κάποια ερώτηση προς τον κύριο Πρόεδρο µήπως
απαντήσει;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Να τελειώσω και µετά, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν θα προεδρεύετε από
κάτω, κύριοι συνάδελφοι. Εγώ προεδρεύω. Τέλειωσε αυτό.
Κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Τσίπρα, νοµίζω ότι χρειάζεστε επειγόντως διακοπές.
Συν όλων των άλλων, είναι κακό, ξέρετε, στην πολιτική να χάνεται
η αίσθηση του χιούµορ. Κι όταν απαξιώνεται και η ίδια η διαδικασία της άσκησης εποικοδοµητικής κριτικής µέσα από τη γελοιογραφία, τότε καταλαβαίνω απολύτως το πόσο έχετε χάσει,
δυστυχώς, την επαφή µε την πραγµατικότητα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Μαζέψτε τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν µαζεύουµε κανέναν,
κυριολεκτικά κανέναν.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εδώ δεν µαζέψατε τον «Ρουβίκωνα», θα µαζέψετε τους
Βουλευτές;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μητσοτάκη, έχετε χιούµορ, το αναγνωρίζω. Αυτό εννοούσα κι εγώ, καταλάβατε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Για άλλη µια φορά, κύριε Τσίπρα, ξέρετε, είναι κακό να
προσέρχεστε στην Εθνική Αντιπροσωπεία τόσο αδιάβαστος. Κι
αφού αναφερθήκατε στα ζητήµατα της κακής νοµοθέτησης, θα
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ήταν χρήσιµο να ζητήσετε από τους συνεργάτες σας να σας δώσουν και τα απαραίτητα στοιχεία.
Κανείς δεν αµφισβήτησε και από τα έδρανα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης ότι πράγµατι και σε προηγούµενες εποχές έγινε
κατάχρηση της διαδικασίας των εµπρόθεσµων και εκπρόθεσµων
τροπολογιών και µ’ αυτόν τον τρόπο καταστρατηγήθηκε και το
πνεύµα του Συντάγµατος, αλλά και η καλή νοµοθέτηση στη
Βουλή.
Εσείς, όµως, κύριε Τσίπρα, έχετε ξεπεράσει κάθε όριο.
Αναφέρω ενδεικτικά δύο στοιχεία: Την περίοδο από το 2012
µέχρι τον Ιανουάριο του 2015, µιας και θέλατε να κάνετε συγκρίσεις µε την προηγούµενη κυβέρνηση, σε εκατόν τρεις κυρώσεις
διεθνών συµβάσεων -µια κατ’ εξοχήν νοµοθετική διαδικασία στην
οποία δεν πρέπει να γίνεται συζήτηση µε άλλο αντικείµενο- κατατέθηκαν πόσες τροπολογίες, κύριε Τσίπρα; Κατατέθηκαν δεκατέσσερις τροπολογίες.
Στις πενήντα εννέα κυρώσεις από τον Ιανουάριο του 2015 έως
τον Μάρτιο του 2017, πόσες τροπολογίες, κύριε Τσίπρα, έχουν
κατατεθεί; Έχουν κατατεθεί ογδόντα!
Δεύτερον, σας έχω ένα δεύτερο δώρο για τα γενέθλιά σας.
Από την 1η Ιουνίου του 2017, δύο µήνες ακριβώς, πόσες τροπολογίες έχετε καταθέσει; Έχετε καταθέσει εκατόν πενήντα εννέα
τροπολογίες! Να τες, εδώ είναι. Ζήτησα από τους συνεργάτες
µου να τις τυπώσουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα τις καταθέσω για τα Πρακτικά, ως την καλύτερη απόδειξη
του τρόπου µε τον οποίον έχετε επιλέξει να ευτελίζετε τη νοµοθετική διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Σας θυµίζω ότι εσείς είστε αυτός ο οποίος, ανάµεσα στα
πολλά άλλα που είχατε πει προεκλογικά, ήρθατε στην εξουσία
καταγγέλλοντας τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετούσε η προηγούµενη κυβέρνηση, για να έρθετε εδώ να ξεπεράσετε κάθε
όριο ως προς την κατάχρηση του εργαλείου της τροπολογίας,
για να προωθήσετε τη δική σας νοµοθετική ατζέντα. Θυµίζω ότι
οι πιο πολλές από αυτές τις τροπολογίες στις οποίες αναφερθήκατε δεν είναι τροπολογίες που είχαν να κάνουν µε µνηµονιακές
δεσµεύσεις. Είναι ρουσφέτια της τελευταίας στιγµής που περνάτε για να εξυπηρετήσετε τις δικές σας εκλογικές πελατείες. Κι
αυτά δεν θέλετε να συζητηθούν και προφανώς, δεν θέλετε κιόλας να κοστολογηθούν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έρχοµαι τώρα, λίγο σύντοµα, στα ζητήµατα της εκπαίδευσης
και στο ζήτηµα της αξιολόγησης στο οποίο αναφερθήκατε.
Υπάρχει, κύριε Τσίπρα, αξιολόγηση χωρίς διά ταύτα; Υπάρχει
αξιολόγηση χωρίς κάποια συνέπεια; Η αξιολόγηση γιατί γίνεται;
Γιατί καταναλώνουµε χρόνο και φαιά ουσία για να αξιολογήσουµε πρόσωπα και διαδικασίες; Για δύο λόγους:
Ο πρώτος είναι για να επιβραβεύσουµε αυτούς οι οποίοι διακρίνονται. Στην περίπτωση των δηµοσίων υπαλλήλων, για να επιβραβεύσουµε τους άξιους εκείνους δηµόσιους υπάλληλους που
κρατάνε σήµερα όρθιες τις δηµόσιες υπηρεσίες, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, τα σχολεία µας. Και υπάρχουν τρόποι να τους επιβραβεύσουµε κι αυτή ήταν κι η δική µας εισήγηση στο νοµοσχέδιο για την αξιολόγηση, το οποίο φυσικά σπεύσατε να καταργήσετε, µε το να τους δώσουµε τη δυνατότητα να προχωράνε
πιο γρήγορα µέσα στην επετηρίδα των δηµοσίων υπαλλήλων.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίον κάνουµε αξιολόγηση, κύριε
Τσίπρα, είναι για να µπορούµε να βρίσκουµε έναν τρόπο να συνετίζουµε αυτούς οι οποίοι δεν αποδίδουν.
Θεωρείτε λογικό σήµερα στη δηµόσια διοίκηση σε επίπεδο
ατόµων ή σε επίπεδο δοµών να υπάρχουν δηµόσιοι υπάλληλοι ή
υπηρεσίες που δεν σέβονται τα χρήµατα των φορολογουµένων;
Και όταν θα τους εντοπίζουµε ποιες πρέπει να είναι οι συνέπειες;
Για άλλη µια φορά προσήλθατε στην Εθνική Αντιπροσωπεία
λέγοντας ένα µεγάλο ψέµα, ότι δήθεν το 15% -δεν ήταν 25%,
γνωρίζετε καλά και τον σχετικό νόµο- των υπαλλήλων που θα κα-
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τατασσόντουσαν στη χαµηλότερη κατηγορία, θα ήταν υπάλληλοι
µε προδιαγεγραµµένο µέλλον. Λέτε ψέµατα για άλλη µία φορά.
Και λέτε ψέµατα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι στον σχετικό
νόµο υπήρχε ρητή αναφορά πως η διαδικασία της αξιολόγησης
δεν µπορούσε να οδηγήσει σε απολύσεις.
Σας βολεύει, όµως, -ξέρετε- αυτή η διαστρέβλωση της πραγµατικότητας και η εικόνα της προσπάθειας εξυγίανσης της δηµόσιας διοίκησης, έτσι όπως εσείς θέλετε να την παρουσιάσετε.
Γιατί το µόνο το οποίο κάνετε, κύριε Τσίπρα, και δυστυχώς στη
δηµόσια διοίκηση, είναι να αναβιώνετε τις κακές πελατειακές
πρακτικές του παρελθόντος και να επιστρέφετε στη δηµόσια διοίκηση υπαλλήλους των οποίων οι υποθέσεις σήµερα συζητιούνται, ή µάλλον δεν συζητιούνται, στα πειθαρχικά συµβούλια, τα
οποία σπεύσατε στην πράξη να ακυρώσετε µε τις νοµοθετικές
αλλαγές τις οποίες φέρατε.
Να κάνω µία σύντοµη αναφορά στα ζητήµατα της δυτικής Αθήνας. Κύριε Τσίπρα, ξέρετε, εγώ εκλέγοµαι και στη δυτική Αθήνα
εδώ και πολλά χρόνια και θα πρέπει να καταλάβετε και να το αντιληφθείτε µια και καλή, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχετε σε
αυτήν την Αίθουσα το προνόµιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Καταλάβετέ το πολύ καλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και δεν το έχετε διότι κατ’ εξοχήν σήµερα, κύριε Τσίπρα, οι κάτοικοι της δυτικής Αθήνας και των υπόλοιπων υποβαθµισµένων
συνοικιών της χώρας πληρώνουν τις επιπτώσεις της δικής σας
πολιτικής. Όταν θα έρθει η ώρα να µειωθεί το αφορολόγητο,
κύριε Τσίπρα, -διότι θα µειωθεί το αφορολόγητο µε βάση τις διατάξεις τις οποίες έχετε ψηφίσει και θα κατέβει στις 5.600 ευρώ ή
στις 5.700 ευρώ- ποιος θα πληρώσει τον λογαριασµό; Οι πλούσιοι ή οι φτωχοί; Όταν θα µειωθούν και άλλο οι συντάξεις µε το
τέταρτο µνηµόνιο, το οποίο έχετε ήδη νοµοθετήσει και θέλετε να
µας κάνετε να το ξεχάσουµε, ποιος θα πληρώσει τη νύφη, κύριε
Τσίπρα; Οι πλούσιοι ή οι φτωχοί;
Όταν στη δυτική Αθήνα σήµερα -δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία φορά που την επισκεφτήκατε, θα σας συνιστούσα πραγµατικά, και το λέω µε καλή διάθεση, να κάνετε µία βόλτα και να
δείτε την κατάσταση που επικρατεί- επικρατούν σήµερα συνθήκες γενικευµένη ανοµίας στο Μενίδι, στα Άνω Λιόσια, στο Καµατερό, ποιος πληρώνει τη νύφη, κύριε Τσίπρα; Οι φτωχοί ή οι
πλούσιοι οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν και για τη δική τους
φροντίδα;
Αρκετά, λοιπόν, µε αυτή την καραµέλα της ταξικής κοινωνικής
ευαισθησίας. Δυστυχώς, οι πιο αδύναµοι είναι τα θύµατα της
δικής σας πολιτικής.
Και µιας για άλλη µία φορά αναφερθήκατε στο ζήτηµα του κ.
Βαρουφάκη, και το τι είναι γνωστό και τι δεν είναι γνωστό, θα
σας πω για άλλη µια φορά, κύριε Τσίπρα, ότι όχι, δεν είναι όλα
γνωστά. Και το τι έγινε εκείνο το πρώτο επτάµηνο του 2015 δεν
ξεπλένεται από το γεγονός ότι κερδίσατε ακόµα µία εκλογή τον
Σεπτέµβριο του 2015.
Και δεν ξεπλένεται πρωτίστως διότι οι οικονοµικές συνέπειες
απ’ αυτό το καταστροφικό επτάµηνο εξακολουθούν να µας συνοδεύουν. Εξακολουθούµε να έχουµε capital controls. Η ζηµιά
που έγινε στις τράπεζες ήταν τεράστια. Περιουσιακά στοιχεία
του ελληνικού δηµοσίου εξαϋλώθηκαν. Η οικονοµία βούλιαξε σε
ύφεση. Το τρίτο µνηµόνιο ήταν το αποτέλεσµα αυτών των πολιτικών επιλογών. Το τέταρτο µνηµόνιο, δηλαδή οι µειώσεις µισθών
και συντάξεων και η µείωση του αφορολογήτου, -το οποίο δεσµεύει τη χώρα από το 2019 και µετά- είναι το αποτέλεσµα της
κυβερνητικής σας ανικανότητας µετά τον Σεπτέµβριο. Και αυτός
ο λογαριασµός είναι όλος δικός σας, κύριε Τσίπρα!
Εποµένως, µην προσπαθήσετε να µας πείσετε και να πείσετε
την ελληνική κοινωνία ότι αυτή είναι µια περίοδος η οποία ενδιαφέρει µόνο τους ιστορικούς. Δεν ενδιαφέρει τους ιστορικούς. Οι
επιπτώσεις της είναι σήµερα εδώ µαζί µας. Οι αποκαλύψεις είναι
τέτοιες που αργά ή γρήγορα θα µάθουµε την αλήθεια.
Και εσείς θα έπρεπε να είστε ο πρώτος ο οποίος θα έπρεπε να
έχει το θάρρος σε αυτήν εδώ την Αίθουσα να πει «ναι, να γίνει
εξεταστική επιτροπή, να µάθουµε την αλήθεια», να καταθέσετε
και εσείς τις δικές σας απόψεις, να έρθει και ο κ. Βαρουφάκης.
Επιµένετε να παρουσιάζετε τον κ. Βαρουφάκη ως περίπου σύµ-
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µαχο της Νέας Δηµοκρατίας. Θα σας το πω ξεκάθαρα, ο κ. Βαρουφάκης έχει τεράστια ευθύνη για το τι έγινε εκείνη την περίοδο, µεγαλύτερη ευθύνη έχετε εσείς, όµως, που τον διορίσατε,
που συνεννοηθήκατε µαζί του και που τον ανεχθήκατε επτά
µήνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας )
Δύο εξεταστικές έχουµε ζητήσει, κύριε Τσίπρα, εγγράφως. Η
µία εξεταστική αφορά το τι έγινε το πρώτο επτάµηνο του 2015
και η δεύτερη εξεταστική αφορά την περίπτωση του κ. Καµµένου. Η συζήτηση για την περίπτωση του κ. Καµµένου θα γίνει
µετά τις θερινές διακοπές και εκεί θα πρέπει να εξηγήσετε στο
Σώµα γιατί µε τόσο πάθος υπερασπίζεστε έναν Υπουργό ο
οποίος δηµόσια έχει οµολογήσει ότι συνοµιλεί µε έναν καταδικασµένο για ναρκωτικά στις φυλακές. Ξέρω ότι θα είναι µια δύσκολη συζήτηση για εσάς, γι’ αυτό πάρτε δυνάµεις στις διακοπές
για να έρθετε φορτσάτος, παρακαλώ, όταν ξανανοίξει η Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας )
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχετε τον λόγο για λίγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μιας και ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µου ευχήθηκε σε ήπιο
και πράγµατι τόνο αστικής ευγένειας «καλές διακοπές» δεν θα
τον κακοκαρδίσω. Άλλωστε φαίνεται ότι τις χρειάζεται ο ίδιος ιδιαίτερα. Πράγµατι η δευτερολογία σας ήταν σε ήπιους τόνους
ακριβώς για να αποφύγετε να ταυτιστείτε µε αυτό για το οποίο
σας κατηγόρησα, για τα πολλά νεύρα. Δύο πράγµατα όµως θα
πω, κύριε Μητσοτάκη.
Κύριε Μητσοτάκη, εµείς δεν διεκδικούµε το προνόµιο της κοινωνικής ευαισθησίας, αλίµονο! Όµως, ο ελληνικός λαός και ιδίως
αυτοί που εµείς θέλουµε να εκπροσωπούµε και γι’ αυτό πολλές
φορές µας κατηγορείτε για ταξική µεροληψία και κοινωνική µεροληψία -και σήµερα το είπατε, ότι θέλουµε να τους εξισώσουµε
τάχα µου όλους προς τα κάτω και δεν αφήνουµε κάποιους να
σκαρφαλώσουν- αυτές, λοιπόν, οι κοινωνικές κατηγορίες έχουν
µνήµη και ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι διαχειριστήκανε τις προσδοκίες, τις ελπίδες τους σε ένα πελατειακό
κράτος το οποίο εσείς οικοδοµήσατε όλα αυτά τα χρόνια, ποιοι
είναι αυτοί οι οποίοι λεηλάτησαν τις δυνατότητες αυτού του
τόπου χωρίς να φτιάξουν καµµία υποδοµή για αυτούς τα χρόνια
της ανάπτυξης και ξέρουν και ποιοι είναι αυτοί που χρεοκόπησαν
τη χώρα. Και τα χρόνια των µνηµονίων, την πρώτη καταστροφική
πενταετία, -διότι δεν πέσατε µε αλεξίπτωτο στη χώρα, κύριε Μητσοτάκη, Υπουργός των κυβερνήσεων Σαµαρά - Βενιζέλου ήσασταν- αυτούς τους ανθρώπους τους αντιµετωπίσατε σχεδόν σαν
ανθρώπους ενός κατώτερου θεού. Κι αυτό φαίνεται όχι µόνο από
τις περικοπές που κάνατε, αλλά και από την επιλογή σας να αντιµετωπίσετε µε εχθρότητα, µε µίσος ανθρώπους οι οποίοι ως
επί το πλείστον προέρχονται από αυτά τα κοινωνικά στρώµατα,
όπως για παράδειγµα τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών, που δικαιώθηκαν τώρα χάρη στις δικές µας προσπάθειες.
Εµείς, κύριε Μητσοτάκη, πράγµατι παραλάβαµε τη χώρα σε
µια κατάσταση πρωτοφανούς λεηλασίας, ασφυξίας, χρεοκοπίας.
Εσείς την αφήσατε εκεί και είχατε φτιάξει και το σχέδιο της «παρένθεσης». Όµως βήµα το βήµα, µε σκληρή δουλειά καταφέρνουµε και ανοίγουµε δρόµους προοπτικής. Μέσα σε αυτή την
πολύ δύσκολη προσπάθεια έχουµε πάντοτε την έγνοια µας για
εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες τις οποίες εσείς αξιοποιήσατε
ως πελατειακό προσωπικό και την πρώτη καταστροφική πενταετία εξωθήσατε στον Καιάδα.
Θέλω, λοιπόν, -και να το πιστέψετε αυτό, γιατί δεν θα σας κάνουν καλό, επαναλαµβάνω, ούτε τα νεύρα ούτε η διαρκής επιστροφή στο παρελθόν- η πολιτική αντιπαράθεση να γίνει πάνω
στα προγράµµατα και στις θέσεις για το µέλλον, για την επόµενη
µέρα. Τι έχετε να αντιπαραβάλετε εσείς πέρα από την µεµψιµοιρία, τη διαρκή σας καρτερία µπας και σκοντάψουµε και στην
πρώτη αξιολόγηση και στη δεύτερη αξιολόγηση, τη µιζέρια µε
την οποία αντιµετωπίσατε την επιτυχή έξοδο της χώρας στις αγορές, τη διαρκή σας προσπάθεια να υπονοµεύετε ό,τι θετικό µπορεί να δηµιουργηθεί σε αυτόν τον τόπο που έχει πράγµατι
δεινοπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ελάτε λοιπόν να µιλήσουµε για αυτούς τους ανθρώπους σήµερα και αύριο. Γιατί η πρώτη νοµοθετική πρωτοβουλία που
εµείς φέραµε στο Κοινοβούλιο ήταν για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, που εσείς δεν πιστεύατε, δεν θέλατε να
αποδεχθείτε ότι υπάρχει ο όρος «ανθρωπιστική κρίση» στον
τόπο.
Και σήµερα έχουµε 1,57 δισεκατοµµύριο ευρώ από περίπου
650 εκατοµµύρια για το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, για
αυτούς τους ανθρώπους, και το 2019 θα έχουµε 2,57 δισεκατοµµύρια ευρώ για αυτούς τους ανθρώπους, τα οποία εσείς τα ονοµάζετε «φιλανθρωπία», «ψίχουλα», µας λέτε ότι τα σχολικά
γεύµατα είναι φιλανθρωπία, ενώ πράγµατι εµείς θέλουµε σε συνθήκες κρίσης, διάλυσης, λεηλασίας που εσείς φέρατε, να οικοδοµήσουµε ξανά ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο δεν
οικοδοµήσατε εσείς τα χρόνια της µεγάλης ευµάρειας.
Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να κλείσω λέγοντάς σας ότι οι µεγάλες µας διαφορές στον χώρο της εκπαίδευσης είναι δεδοµένες,
δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία για αυτό. Και µην προσπαθείτε
τώρα να παριστάνετε εσείς ότι έρχεστε για να ενδιαφερθείτε µε
την κοινωνική πλειοψηφία. Όπως και σε εµάς, στην πολιτική µας,
υπάρχει -και το παραδέχοµαι- κοινωνική µεροληψία και ταξική
µεροληψία πολλές φορές, έτσι και από τη δική σας πλευρά
υπάρχει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Από εµάς δεν υπάρχει καµµία µεροληψία!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Όµως η µεροληψία που εσείς αποπνέετε από τις προθέσεις και από τις προτάσεις σας είναι η µεροληψία για τους λίγους, η µεροληψία για
αυτούς οι οποίοι τα κατάφεραν και στα χρόνια της ανάπτυξης
και δεν τράβηξαν κουπί στα χρόνια της κρίσης.
Κλείνω λοιπόν λέγοντάς σας ότι πράγµατι ελπίζω αυτές οι διακοπές, τουλάχιστον, να σας απαλείψουν λίγο τα νεύρα, διότι η
πολιτική ζωή του τόπου χρειάζεται συγκρούσεις πάνω στα πραγµατικά επίδικα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ελάτε, κυρία Βούλτεψη! Τι
λέτε τώρα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μην αποδεικνύετε ότι το χρειάζεστε, κυρία Βούλτεψη. Πράγµατι χρειάζεστε διακοπές.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έτσι λέγατε, «νεύρα», «είστε ψυχασθενείς»!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, µην τα
λέτε αυτά, κι είναι και λεπτό το ζήτηµα των ψυχιατρείων.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εγώ αυτό
που είπα, κυρία Βούλτεψη, είναι ότι αντί να καταθέτετε κάθε δεκαπέντε µέρες πρόταση για εξεταστική επιτροπή, ασχοληθείτε
µε τα προβλήµατα τα πραγµατικά και µε τις προτάσεις σας για
το πώς η χώρα θα βγει από την κρίση και θα ανοίξει ένας διάδροµος εξόδου. Είτε το θέλετε είτε όχι, εµείς ανοίγουµε διάδροµο εξόδου. Και στον χώρο της παιδείας κάνουµε µεγάλες
θεσµικές µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και στη δηµόσια διοίκηση και στο κοινωνικό κράτος. Ταυτόχρονα όµως
ανοίγουµε την προοπτική της εξόδου από το τέλµα της χρεοκοπίας, στο οποίο εσείς βυθίσατε τον ελληνικό λαό και τη χώρα.
Όσους Μαδούρο και να ανακαλύψετε, όσο κι αν κάνετε τον κ.
Βαρουφάκη βασικό σας σύµµαχο στην πολιτική σας, δεν θα καταφέρετε να πείσετε τον ελληνικό λαό, γιατί σας έχει κρίνει στο
παρελθόν και γιατί κυρίως δεν έχετε άποψη για την επόµενη
µέρα. Κάντε, λοιπόν, εξεταστικές επιτροπές για να ανακαλύψετε
τις αιτίες των προβληµάτων σας και η αιτία των προβληµάτων
σας είναι ότι χρεοκοπήσατε τη χώρα, είναι ότι έχετε µια ταξική
µεροληψία απέναντι στη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και δεν
έχετε πρόταση θετική για τη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
Γι’ αυτό και το 2019, όταν ο ελληνικός λαός θα συγκρίνει το
πού ήµασταν όταν παραλάβαµε και πού θα είµαστε όταν θα ξαναπάµε στην κάλπη, δεν θα επιλέξει εσάς, όσο κι αν στήνετε ευχάριστες επικοινωνιακές παραστάσεις πάνω σε σανό από άχυρα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Παρακαλώ πολύ την Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Συµπαράτα-
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ξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Γεννηµατά να έρθει στο Βήµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταγραφεί η ερώτησή µου προς τον κ. Μητσοτάκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν γίνεται, κύριε Γαβρόγλου. Φεύγει. Δεν δέχθηκε να ερωτήσετε και να απαντήσει, δεν
το αντιληφθήκατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Εντάξει, αλλά πρέπει να καταγραφεί
η ερώτηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Με συγχωρείτε, κυρία Γεννηµατά.
Εντάξει, πείτε την τώρα για να καταγραφεί η ερώτηση. Είναι
εδώ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Με συγχωρείτε, κυρία Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Αυτό τώρα δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά καταγράψτε την ερώτηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ποιο δεν έχει ξαναγίνει; Πολλά δεν
έχουν ξαναγίνει, κυρία Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Μα, δεν είναι καν µέσα
για να σας ακούσει. Μου έχει δώσει τον λόγο ο Πρόεδρος.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε!
Είναι πρωτοφανές αυτό! Να κάτσει κάτω! Είναι αγένεια αυτό που
κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει, εντάξει. Αφήστε
την οργή! Έχει µείνει από την προηγούµενη διαδικασία αυτό.
Είναι ο Υπουργός που εισηγείται το νοµοσχέδιο, κύριε Λοβέρδο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Την καλέσατε στο Βήµα!
Ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σταµατήστε την οργή και
σταµατήστε και το «ντροπή», το λέτε απ’ το πρωί µέχρι το βράδυ!
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, σας παρακαλώ!
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Κύριε Πρόεδρε, µου
έχετε δώσει τον λόγο, ναι ή όχι;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τώρα γιατί θέλετε να µε
φέρετε σε δύσκολη θέση; Το κάνετε επίτηδες, εντάξει.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Δεν θέλω εγώ να σας
φέρω σε δύσκολη θέση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Γαβρόγλου, παρακαλώ πείτε ύστερα την ερώτησή σας. Μετά την κ. Γεννηµατά. Τι
να κάνουµε, δεν γίνεται διαφορετικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Εντάξει.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι αγένεια αυτό που κάνετε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Το ΠΑΣΟΚ σας ενοχλεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Το ΠΑΣΟΚ δεν φταίει τίποτα, σας παρακαλώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Α, δεν φταίει!
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Περίεργο, γιατί συνήθως φταίει για όλα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δυστυχώς µια από τα ίδια παρακολουθήσαµε και σήµερα. Μια διαδικασία πολωτική ανάµεσα
στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δηµοκρατία, µια διαδικασία που εξαντλήθηκε σε µια συζήτηση για το χθες, ενώ έπρεπε να µιλάµε για
το αύριο, για το µέλλον, γιατί µιλάµε για την παιδεία, για το µέλλον που είναι η νέα γενιά και τις δυνατότητες που έπρεπε εµείς
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εδώ σήµερα να εξασφαλίσουµε για τα νέα παιδιά του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
Και επειδή βλέπω ότι έχετε ένα πρόβληµα µε τις εξεταστικές
και δηµιουργεί έναν εκνευρισµό και στις δυο παρατάξεις, εγώ
σας έχω τη λύση. Δεν έχετε παρά να συνυπογράψετε την µια και
µοναδική εξεταστική για την οικονοµία, για να µάθουµε τι έγινε
στον τόπο από την ηµέρα που µπήκαµε στο ευρώ µέχρι σήµερα,
µε προτεραιότητα βέβαια το τελευταίο διάστηµα, γιατί πρέπει να
έρθουν τα πάντα στο φως.
Σταµατήστε, επιτέλους, να παίζετε µε την αγωνία των παιδιών
και των οικογενειών τους. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή καταργείτε τις πανελλαδικές, Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο αποµακρύνεται
αυτή η προοπτική και παραµένουν, γιατί είναι το µόνο αδιάβλητο
σύστηµα. Αποφασίστε, επιτέλους, και τέλος στα παιχνίδια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
Οι ρυθµίσεις που φέρνει η Κυβέρνηση γυρνούν την ανώτατη
εκπαίδευση δεκαετίες πίσω. Καταστρέφουν ό,τι θετικό επιχειρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Ιδεοληψίες, κοµµατική λογική, παρεµβάσεις πολύ µακριά από τις σηµερινές ανάγκες, αλλά και τις
σύγχρονες τάσεις, τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς.
Αυτή η αναχρονιστική αντίληψη, βέβαια, βρίσκεται στο κέντρο
των πολιτικών επιλογών των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Δεν µας εκπλήσσει.
Δεν είναι η πρώτη φορά. Πολλά µεγάλα λόγια, δήθεν προοδευτική πολιτική. Συνεχώς νέα αφηγήµατα, αλλά στην πράξη οπισθοδρόµηση και δυσµενείς εξελίξεις σε όλα τα µέτωπα.
Ο κ. Τσίπρας φαντασιώνεται µια ανύπαρκτη πραγµατικότητα.
Έχοντας κλειστεί στα ελεγχόµενα ακροατήρια στη διαδροµή του
από το Μέγαρο Μαξίµου στο Μέγαρο Μουσικής, τα βρίσκει όλα
υπέροχα. Δυστυχώς, οι γελαστοί άνθρωποι που βλέπει να τον
υποδέχονται είναι µόνο οι Βουλευτές του και οι µετακλητοί υπάλληλοι που έχει διορίσει η Κυβέρνησή του. Οι άλλοι, οι πολλοί Έλληνες, δεν γελούν καθόλου. Ιδιαίτερα µάλιστα αυτές τις µέρες
που άρχισαν να πληρώνουν τις δόσεις της πολύ βαριάς φορολογίας που επέβαλε.
Το ίδιο, βεβαίως, και οι εκατόν σαράντα χιλιάδες συνταξιούχοι
που περιµένουν µέχρι δυόµισι χρόνια, για να πάρουν την κουτσουρεµένη σύνταξη, σύµφωνα µε τον νόµο Κατρούγκαλου. Και
βεβαίως οι χαµηλοσυνταξιούχοι που βιώνουν την κατάργηση του
ΕΚΑΣ.
Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε τα νέα παιδιά. Το 75% των
νέων είναι απογοητευµένοι και αναζητούν διεξόδους σε άλλες
χώρες. Επιθυµούν να φύγουν από εδώ. Και αντί να µιλούµε για
όλα αυτά, έχουµε τη στείρα αντιπαράθεση µόνιµα, σε µόνιµη
βάση, σε όλες τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου.
Το ίδιο για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους του ιδιωτικού
τοµέα, που πολλοί από αυτούς εργάζονται, χωρίς να πληρώνονται και έχουν εγκαταλειφθεί πλήρως από το Υπουργείο Εργασίας. Δεν είναι, λέει, αρµοδιότητα του να ασχοληθεί. Αναρωτιέµαι
ποια είναι ακριβώς η αρµοδιότητά του.
Η εργοδοτική αυθαιρεσία καταστρατηγεί νόµους και συµβάσεις. Αυτή είναι η πραγµατικότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες στη χώρα. Και αν ο κ. Τσίπρας ξυπνήσει από τα όνειρα
θερινής νυκτός θα τη δει, αλλά ήδη είναι πολύ αργά και για αυτόν
και για τον κυβερνητικό του συγκυβερνήτη.
Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες απαιτούν να µάθουν και όλη την
αλήθεια για τα επικίνδυνα και τυχοδιωκτικά σχέδια των κυρίων
Τσίπρα και Βαρουφάκη, που οδήγησαν στην ύφεση, στα νέα µνηµόνια, στην εποπτεία ως το 2060, στην απώλεια 100 δισεκατοµµυρίων από την ελληνική οικονοµία και στην παράδοση σε ξένα
χέρια του εθνικού πλούτου για ενενήντα εννέα χρόνια.
Οι συναντήσεις, οι συνοµωσίες, οι µυστικές επαφές µε τον Μαδούρο, τα sms για το Grexit πρέπει να διερευνηθούν και θα διερευνηθούν. Όσο και αν πεισµατικά αρνείται ο κ. Τσίπρας τη
διαφάνεια σε ό,τι αφορά αυτόν και την Κυβέρνησή του για τις
προπαρασκευαστικές ενέργειες για την αλλαγή του νοµίσµατος,
η αλήθεια θα έρθει στο φως και θα είναι ντάλα µεσηµέρι, όπως
µας έλεγαν τα προηγούµενα χρόνια. Ο έλεγχος θα γίνει και οι
ευθύνες θα καταλογιστούν.
Οι πολίτες στρέφουν ήδη την πλάτη τους στους ΣΥΡΙΖΑ -
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ΑΝΕΛ και αναζητούν µια πραγµατικά προοδευτική πρόταση για
τη διακυβέρνηση του τόπου, αίτηµα στο οποίο η Δηµοκρατική
Συµπαράταξη ανταποκρίνεται µε το «Σχέδιο Ελλάδα».
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η παράταξή µας, η δηµοκρατική
προοδευτική παράταξη είχε, έχει και θα έχει ως στρατηγική προτεραιότητά της τη δυνατότητα ισότιµης πρόσβασης σε υψηλού
επιπέδου παιδεία για κάθε νέο Έλληνα και Ελληνίδα.
Για εµάς το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι κύριος παράγοντας
για την ανάπτυξη της χώρας. Είναι, όµως, και πυλώνας του κοινωνικού κράτους, γιατί µπορεί να αναδιανείµει ευκαιρίες κυρίως
προς τους νέους πολίτες που έχουν περισσότερη ανάγκη.
Σήµερα το µεγάλο µας στοίχηµα είναι να επενδύσουµε στη
γνώση µε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα σε όλες τις βαθµίδες. Θέλουµε να αποτελέσει η δηµόσια εκπαίδευση και εργαλείο για την υπέρβαση της κρίσης. Και µπορεί να γίνει αυτό µε
ένα σωστό και ολοκληρωµένο σχέδιο.
Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η εθνική συνεννόηση στη
χώρα και ιδιαίτερα για τα ζητήµατα που αφορούν την παιδεία,
συνεννόηση που εµείς επιδιώκουµε σταθερά και το πράξαµε και
στις πολιτικές για την εκπαίδευση:
Με τις προτάσεις, πριν απ’ όλα, που καταθέσαµε στη Βουλή
κατά τη συζήτηση προ ηµερησίας διάταξης πριν από έναν χρόνο.
Με τις θέσεις που παρουσιάσαµε στον, δυστυχώς, άγονο και αποτυχηµένο εθνικό διάλογο του κ. Φίλη, που επιδεικτικά απαξίωσε ο
κ. Γαβρόγλου. Με τις προσπάθειες βελτίωσης των νοµοσχεδίων
του Υπουργείου Παιδείας, που δυστυχώς προσέκρουσαν στην
αδιαλλαξία του Υπουργού. Με την παρουσίαση της ολοκληρωµένης πρότασής µας για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το νέο λύκειο, την τεχνική εκπαίδευση, κατά τον διάλογο που έγινε σε όλη
τη χώρα εν όψει του πρόσφατου συνεδρίου µας. Δευτεροβάθµια
εκπαίδευση που υποστηρίζει µια ισχυρή οικονοµία και διασυνδέεται µε την καινοτοµία, την οικονοµική ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα
της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ)
Δυστυχώς, η σηµερινή Κυβέρνηση απέδειξε ότι δεν πιστεύει
στον διάλογο. Δεν σεβάστηκε καµµία πρόταση που δεν ήταν του
σκληρού κοµµατικού της πυρήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πλειοδοτεί στα
λόγια, οδηγεί µε τις πολιτικές του στην υποβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης. Συµπεριφέρεται καθεστωτικά, προσπαθεί να
ελέγξει κοµµατικά τα πάντα. Στηρίζει µόνο συντεχνιακές λογικές
και πρακτικές. Βάζει απέναντι κάθε προσπάθεια δηµιουργίας αριστείας και προόδου. Ονειρεύεται κρατικίστικο και όχι δηµόσιο
σύστηµα –έχει µεγάλη διαφορά- µε ισοπέδωση προς τα κάτω.
Στην πράξη κάνει µια σκληρή ταξική επιλογή. Γιατί µια κακή
και απαξιωµένη δηµόσια παιδεία, για όσους δεν έχουν τα οικονοµικά µέσα, διευρύνει τις ανισότητες υπέρ αυτών που µπορούν
να σπουδάσουν είτε στην ιδιωτική παιδεία είτε στο εξωτερικό. Οι
άξιοι, όµως, νέοι βρίσκονται σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα και
κανείς δεν έχει το δικαίωµα να τους στερεί τη δυνατότητα να εξελιχθούν, να διεκδικήσουν µια καλύτερη ζωή στον τόπο τους.
Από την άλλη, η Νέα Δηµοκρατία καλλιεργεί τον φόβο µέσα
από µια µονοδιάστατη ανάδειξη των προβληµάτων και των
εστιών ένταξης στη δηµόσια εκπαίδευση. Μπορεί να συσπειρώνει έτσι το δικό της συντηρητικό ακροατήριο, αλλά όλο και αποµακρύνεται από τα σηµαντικά προβλήµατα, τις ανάγκες και τις
προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει η δηµόσια εκπαίδευση.
Όλο και πιο πολύ η Νέα Δηµοκρατία, µε αυτόν τον τρόπο, ταυτίζεται µε εκείνους που εκµεταλλεύονται την απαξίωση των ΑΕΙ,
για να καρπωθούν αυτόν τον αναπτυξιακό χώρο και πόρο της
χώρας για τα δικά τους οφέλη.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, το αποτέλεσµα είναι ακριβώς το
ίδιο: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία απαξιώνουν τη δηµόσια εκπαίδευση. Δεν έχει να περιµένει από αυτούς ο λαός µας τίποτα ουσιαστικό, τίποτα διαφορετικό, κανένα νέο όραµα ούτε πολιτικές
πρωτοβουλίες για µια καλύτερη παιδεία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ προχωρεί σε ένα ακόµα καταστροφικό βήµα, αυτή τη
φορά για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Και πάλι σκιαµαχεί µε
δήθεν εχθρούς και πάλι καταστρέφει ό,τι υπάρχει στον βωµό
µιας δήθεν αριστερής και φιλολαϊκής πολιτικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση η παράταξή µας έχει αφήσει σηµαντικές παρακαταθήκες. Τόσο ο ν.1268/1982 όσο και ο
ν.4009/2011 αποτέλεσαν δύο προοδευτικές µεταρρυθµίσεις ρηξικέλευθες για την εποχή τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καιρών.
Ο πρώτος για τον εκδηµοκρατισµό και ο δεύτερος για την ποιοτική αναβάθµιση, αλλά και τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό των
ΑΕΙ. Το ίδιο και οι νόµοι 1404/1983 και 2916/2001 για τα ανώτατα
τεχνολογικά ιδρύµατα.
Σήµερα, η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έρχεται να ξηλώσει
τον ν.4009/2011, αδιαφορώντας για το ότι αυτός έγινε δεκτός µε
µια εντυπωσιακά µεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, µε διακόσιους πενήντα πέντε Βουλευτές, ορισµένοι εκ των οποίων σήµερα, ως Βουλευτές και Υπουργοί της Πλειοψηφίας, θα πράξουν
το ακριβώς αντίθετο, αυτοεξευτελιζόµενοι για άλλη µια φορά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
Με αυτό το νοµοσχέδιο επιχειρείται ένας κρατικός και κοµµατικός εναγκαλισµός των ΑΕΙ. Ο Υπουργός γίνεται ο µεγάλος
αφέντης. Το νοµοσχέδιο αυτό υπονοµεύει την προοπτική διεθνοποίησης των ανώτατων ιδρυµάτων, αποστρέφεται στη διοίκηση
και στην πορεία των ιδρυµάτων τις συνεργασίες µε τις ανερχόµενες επιστηµονικές και ακαδηµαϊκές δυνάµεις. Επιτίθεται στην
αυτονοµία και στο αυτοδιοίκητο των ιδρυµάτων και αγνοεί επιδεικτικά την αναγκαία διασύνδεση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την οικονοµία και την ανάπτυξη.
Είναι ένα ξεπερασµένο πλαίσιο ρυθµίσεων που ασχολείται
πολύ µε τετριµµένα και άνευ αξίας θέµατα και, δυστυχώς, δεν
ανοίγει και δεν απαντά σε κανένα σύγχρονο καινοτόµο προωθηµένο προοδευτικό ζήτηµα και πρόταγµα.
Και δεν τον σώζουν κάποιες αποσπασµατικές διατάξεις, µε τις
οποίες αυτονόητα συµφωνούµε και ήδη εφαρµόζονται από ορισµένα ιδρύµατα, όπως αυτή για τα δωρεάν µεταπτυχιακά σε οικονοµικά ασθενέστερους φοιτητές. Πόσω µάλλον όταν το
συνολικό πλαίσιο για τα µεταπτυχιακά δεν στηρίζεται ουσιαστικά
στην αξιολόγηση, στην πραγµατική κοστολόγησή τους και δεν
σέβεται την αυτονοµία στο επιστηµονικό έργο των ιδρυµάτων.
Την ίδια στιγµή το νοµοσχέδιο αυτό παίζει µε τα αγαπηµένα
θέµατα της αριστερίστικης λογικής. Παραδίδει ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ τα ιδρύµατα στην ασυδοσία γνωστών οµάδων και στην ανοµία.
Πλειοδοσία εξαγγελιών για τις φοιτητικές παρατάξεις, κόλπα
για να βοηθήσουν τους δικούς τους στις διαδικασίες εκλογής
των πρυτανικών αρχών και φυσικά, ως συνηθίζει η Κυβέρνηση,
σειρά διατάξεων για εξυπηρέτηση ηµετέρων, οι οποίες µάλιστα
ούτε καν τέθηκαν στη διαβούλευση µε τους πολίτες και µε τους
φορείς.
Η κυβερνητική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ θα υπερψηφίσει και αυτές τις διατάξεις. Δεν έχουµε καµµία απολύτως αµφιβολία. Σας λέµε, όµως, σήµερα ότι ο νόµος αυτός δεν θα
µακροηµερεύσει. Σύντοµα θα αποτελεί παρελθόν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη θα θέσει από τώρα, αλλά και
µετά τις εκλογές, την πρότασή της για ένα ολοκληρωµένο σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο παιδείας, ως κεντρικό σηµείο της εθνικής γραµµής που απαιτείται για τον τόπο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η δική µας η πρόταση αφορά ένα
ολοκληρωµένο πλαίσιο για την απελευθέρωση και την αυτονοµία
των ανώτατων ιδρυµάτων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και
της διεθνοποίησής τους, επαναφέροντας µε τις αναγκαίες βελτιώσεις και τα συµβούλια του Ιδρύµατος µε καθοριστικό ρόλο τη
διασύνδεσή τους µε την οικονοµία, την ανάπτυξη, τη διεθνή εµπειρία, τις σύγχρονες, επιτέλους, εξελίξεις.
Παρουσιάσαµε ολοκληρωµένο πλαίσιο µε συµµετοχή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης µε δικαίωµα ψήφου όµως, µόνο στα
θέµατα που αφορούν τους φοιτητές, όπως αυτά καθορίζονται
από τον κανονισµό του κάθε ιδρύµατος, µε αντιπροσώπους
εκλεγµένους µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και καθολική µυστική ηλε-
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κτρονική ψηφοφορία. Ήδη, παρουσιάσαµε ολοκληρωµένο πλαίσιο για το σχολείο, το λύκειο, την τεχνική εκπαίδευση, την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Προέδρου)
Θα χρειαστώ λίγα λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Βασικές µας προτεραιότητες ο επανασχεδιασµός και η νέα
χωροθέτηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ώστε να υποστηρίζει και να συµµετέχει στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη µε έναν εκπαιδευτικό πόλο ανά περιφέρεια και σεβασµό
στον αριθµό των φοιτητών που εισηγούνται τα ίδια τα ιδρύµατα
ότι µπορούν να εκπαιδεύσουν.
Για την εισαγωγή των φοιτητών έχουµε προτείνει να γίνεται µε
βάση το εθνικό απολυτήριο κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Αξιολόγηση παντού και για όλους τους συντελεστές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και σύνδεση της κρατικής χρηµατοδότησης µε την επίτευξη των στόχων του κάθε ιδρύµατος.
Βάρος στη χρήση της νέας τεχνολογίας και στη µετάδοσή της,
µιας και η οικονοµία, η επιχειρηµατικότητα, αλλά και οι ανάγκες
της κοινωνίας αλλάζουν ραγδαία.
Σύνδεση µε την καινοτοµία και την έρευνα, τόσο στον δηµόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Ξενόγλωσσα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά για ξένους φοιτητές µε δίδακτρα. Η πρότασή µας είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη.
Και αφήστε τη σπέκουλα, κύριε Υπουργέ, για το ζήτηµα αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Μεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που αποφασίζονται
από τα ίδια τα ιδρύµατα, αλλά αξιολογούνται, κοστολογούνται
στο σύνολό τους από την ΑΔΙΠ, µε υποτροφίες για τους άριστους, αλλά και για τους οικονοµικά ασθενέστερους.
Ελεύθερη διοργάνωση αποµακρυσµένων µαθηµάτων, distance
learning και e-learning, για όσα προγράµµατα είναι εφικτό.
Περισσότερα προγράµµατα διεθνούς κινητικότητας φοιτητών
και καθηγητών. Αξιοποίηση των Ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς και κίνητρα σε όσους θέλουν να εργαστούν στα ελληνικά
ιδρύµατα.
Επίλυση του µείζονος προβλήµατος των επαγγελµατικών δικαιωµάτων σε σύνδεση µε το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελµατικών
Προσόντων στο οποίο αντιστοιχεί κάθε πτυχίο.
Στην πρότασή µας, τα δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα αποτελούν τον πυρήνα της παιδείας, της εκπαίδευσης και της έρευνας.
Εκεί, στρέφουµε το ενδιαφέρον µας. Αυτή είναι η ευθύνη µας
έναντι των νέων της χώρας και των οικογενειών τους. Γι’ αυτό
και πρέπει να προστατεύεται απόλυτα η ελευθερία διακίνησης
ιδεών, η έρευνα, η διδασκαλία, αλλά και να προστατεύονται
πραγµατικά τα ιδρύµατα από λογικές που στο όνοµα του ασύλου
τα µετατρέπουν σε χώρους ανοµίας και εγκληµατικών πράξεων.
Καµµία ανοχή σε αυτές τις λογικές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Εµείς µε την πολιτική µας θα διασφαλίσουµε στον ανταγωνισµό τη θέση των δηµόσιων ΑΕΙ και τη γενικότερη αναβάθµιση
της ποιότητας. Με δυνατά δηµόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δεν υπάρχει κανένας λόγος να µην προχωρήσουµε σε σύγχρονο πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των µη κρατικών,
µη κυβερνητικών πανεπιστηµίων στη χώρα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Μόνο έτσι η ανώτατη παιδεία θα αποτελέσει βασικό µοχλό εξέλιξης της χώρας και θα µετατρέψει το brain drain σε brain game,
προσελκύοντας το ανθρώπινο δυναµικό µας εντός κι εκτός Ελλάδος. Σε αυτήν τη συγκυρία, θα συµβάλει αποφασιστικά στην
έξοδο από την κρίση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλούµε το σύνολο της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε διάλογο, για να διαµορφώσουµε µαζί την
επόµενη µέρα, αλλά και τα πολιτικά κόµµατα, όλες τις ενεργές
δυνάµεις της παραγωγής και της κοινωνίας. Γιατί η αναβάθµιση
της παιδείας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί συνεννόηση και
νοµοθετικό πλαίσιο µε διάρκεια, που θα υπερβαίνει µία κυβερνητική θητεία, µακριά από τις λογικές της παρακµής που εκφράζει
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αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευτυχώς, κύριε Υπουργέ, τα ελληνικά πανεπιστήµια και τα
ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι και θα είναι
πιο ανθεκτικά από την Κυβέρνησή σας, γιατί δεν αναζητούν το
µέλλον στις συνταγές του παρελθόντος, αλλά ένα µέλλον πραγµατικό µε διάρκεια, που δικαιώνει τις καλύτερες παραδόσεις, τις
αξίες και τις προοπτικές της ανώτατης εκπαίδευσης.
Ο κ. Τσίπρας για άλλη µια φορά αποχώρησε από την Αίθουσα
κατά την προσφιλή του τακτική και λυπάµαι γιατί χάσατε άλλη
µια ευκαιρία για συνεννόηση και συνεχίζετε τις διχαστικές και πολωτικές σας λογικές και πρακτικές και σε αυτό το τόσο ευαίσθητο τοµέα της παιδείας. Λυπάµαι πραγµατικά για τα νέα παιδιά
της χώρας που µας παρακολουθούν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Γεννηµατά.
Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλη Λεβέντη να έρθει στο Βήµα για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ευχαριστώ πολύ.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να σας χαιρετίσω κι εγώ µε τη σειρά µου. Παρακολούθησα τις οµιλίες του κ.
Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη. Ο µεν κ. Τσίπρας έλεγε: «Τα ίδια
κάνατε κι εσείς», ο δε κ. Μητσοτάκης είναι σαν να γεννήθηκε
τώρα η Νέα Δηµοκρατία και να µην έχει ευθύνες γι’ αυτά που
συµβαίνουν σήµερα. Είναι µια συνήθης εικόνα συγκρούσεων
στην Αίθουσα, άγονων, άκαρπων και χωρίς κανένα σκοπό, µε µοναδικό στόχο να τέρπονται τα πλήθη µέσω των τηλεοράσεων,
βλέποντας τους Αρχηγούς τους έκαστος και να χαίρονται. Αυτή
είναι η εικόνα.
Όταν λες στον ΣΥΡΙΖΑ: «Τι είναι αυτά που κάνεις;», απαντάει
«Μα, τα ίδια κάνατε κι εσείς επί σαράντα χρόνια».
Όταν λες στη Νέα Δηµοκρατία: «Γιατί δεν τα έκανες, αφού
ήσουνα;», δεν παίρνεις απάντηση. Και η Αίθουσα θεωρεί ότι βαίνοµεν καλώς και ότι ο λαός υπολήπτεται το Κοινοβούλιο µετά
από αυτά.
Μιας και παρίσταται ο κ. Σπίρτζης εδώ, µε τα διόδια τι θα γίνει,
κύριε Σπίρτζη, για να µην το ξεχάσω; Θα µου πείτε «δεν αφορά
την παιδεία», αλλά και από όλες αυτές τις συζητήσεις αφορούσε
τίποτα την παιδεία;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Την παιδεία αφορά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν νοµίζω να αφορούσε τίποτα την παιδεία. Θα το πω και στον
κ. Γαβρόγλου στη συνέχεια. Από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε
όλες αυτές τις µέρες, αφορούσε τίποτα την παιδεία; Δεν νοµίζω.
Δοµικά εννοώ, για να φτιάξουµε κάτι.
Τα διόδια, τι θα γίνει µε τα διόδια; Δηλαδή, φτιάξαµε κάποιους
δρόµους για να µην µπορούν οι άνθρωποι να διέρχονται, να θέλουν του κόσµου τα λεφτά για να διέρχονται από τους δρόµους
µε απαγορευτικές συνθήκες.
Εσείς που λέγατε ότι είστε κατά των εργολάβων, εσείς θεοποιήσατε τους εργολάβους και κάνατε συµβάσεις από τις οποίες
δεν µπορούµε να αποκλίνουµε, διότι οι συµβάσεις απαιτούν το
ένα και το άλλο και το άλλο. Άρα, πλήρωνε, κόσµε! Αυτό είναι τα
διόδια. Και κυκλοφορείς στους εθνικούς δρόµους και δεν βλέπεις άνθρωπο, δεν βλέπεις αυτοκίνητο. Είναι Σάββατο, είναι Κυριακή, είναι µέρες που είθισται να υπάρχει κίνηση και είναι λες κι
έχει πέσει πανούκλα.
Τι θα γίνει, δηλαδή; Φτιάξαµε δρόµους για να διέρχονται ποιοι;
Πότε θα γίνει η χιλιοµετρική χρέωση που υπόσχεστε, που είναι
και αίτηµα κάποιων που ζουν στην περιοχή κάθε διοδίου και, για
να πάνε στο χωράφι τους, περνάνε δυο-τρεις φορές από τα διόδια καθηµερινά;
Πότε θα γίνει το αίτηµα αυτό δεκτό, ώστε ένας που είναι στην
περιοχή του να µπορεί να πηγαίνει στο χωράφι του, να µπορεί
να πηγαίνει στον θείο του χωρίς να πληρώνει; Αµφιβάλλω αν το
έχετε σκεφτεί. Αµφιβάλλω.
Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό που είπε: Γιατί στεναχωρεί-

10842

στε; Εµείς –λέει- στο θέµα του πανεπιστηµιακού ασύλου φέραµε
τον νόµο της Νέας Δηµοκρατίας; Γιατί στεναχωρείστε; Απλά καταργήσαµε τον νόµο του ΠΑΣΟΚ.
Ώστε γι’ αυτό βγήκε ο κ. Τσίπρας; Για να επαναφέρει τη νοµοθεσία της Νέας Δηµοκρατίας για το άσυλο; Γιατί η Νέα Δηµοκρατία ενθυµείστε τι απόψεις είχε περί ασύλου. Μετά
προσχώρησε δήθεν στις απόψεις Διαµαντοπούλου και τώρα οδύρεται γιατί επιστρέφουµε εις τις δικές της. Δεν αντιλαµβάνοµαι.
Έφυγε ο κ. Μητσοτάκης. Αντιλαµβάνοµαι γιατί έφυγε. Δεν χρειάζεται. Γιατί στεναχωριέται η Νέα Δηµοκρατία που ο κ. Τσίπρας
υιοθέτησε τις δικές της θέσεις περί ασύλου.
Εγώ, επειδή είµαι της γενιάς του Πολυτεχνείου, θέλω να ξέρετε ότι µε το άσυλο έχω ευαισθησία. Το γνωρίζετε εαυτό. Ποτέ
δεν θα µπορούσα να παύσω την ισχύ του ασύλου. Το άσυλο συνδέεται µε την ιστορία των πανεπιστηµίων.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει. Απλά, πρέπει να υπάρξει
και πανεπιστηµιακή αστυνοµία, ώστε να αποφύγουµε την ασυδοσία. Αυτό πρέπει να υπάρξει και να υπάρξουν βαρύτατες κυρώσεις για όσους των φοιτητών και πολύ περισσότερο για όσα
εξωφοιτητικά στοιχεία µπαίνουν στα πανεπιστήµια µε σκοπό να
κάνουν ζηµιές, να καταστρέψουν περιουσίες κ.λπ..
Το άσυλο χρειάζεται για τους φοιτητές. Δεν καταργούµε το
άσυλο γιατί τελείωσε. Τι τελείωσε; Ανά πάσα στιγµή µπορεί να
κινδυνεύσει πάλι. Έτσι που είναι αυτή η χώρα, µε δηµοκρατία θα µου επιτρέψετε- που δεν είναι κατοχυρωµένη, όσο κι αν πιστεύει η Αίθουσα ότι η δηµοκρατία µας είναι κατοχυρωµένη, το
άσυλο είναι το τελευταίο αποκούµπι των νέων να αντιδράσουν
στον αυταρχισµό και στον φασισµό ενός καθεστώτος. Και θα
πάµε εµείς νοµοθετικά να το καταργήσουµε;
Το άσυλο εγώ το στηρίζω. Απλά, υποστηρίζω το άσυλο για φοιτητές, όχι για τραµπούκους, που εισδύουν στα πανεπιστήµια µε
σκοπό να καταστρέψουν. Και όποιος προστατεύει τέτοιους τραµπούκους, δεν είναι δηµοκράτης.
Θέλω να πω κάτι και για τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής και
τον «Ρουβίκωνα». Μπήκαν µέσα οι άνθρωποι και η Αστυνοµία
έκανε το καθήκον της. Συνέλαβε µερικούς. Και πήρε –λέει- µε συνεννόηση ο Πρόεδρος της Βουλής να αφεθούν ελεύθεροι, γιατί
δεν θεώρησε ότι αυτά τα στοιχεία είναι κακοποιά στοιχεία. Ο
«Ρουβίκωνας» έχει και παρελθόν. Έτσι δεν είναι; Εις το παρελθόν
ήταν πάντα να πετάει χαρτάκια; Εις το παρελθόν έχει και τραµπουκισµούς, έχει και καταστροφές.
Με ποιο δικαίωµα ο κ. Βούτσης κανονίζει τι συλλαµβάνεται και
τι επιτρέπεται; Με ποιο δικαίωµα; Διαλέγουµε, δηλαδή, από τις
οργανώσεις τις φίλα προσκείµενες και τις προστατεύουµε και τις
µη φίλα προσκείµενες τις καταδιώκουµε; Δεν κατάλαβα.
Ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής το τελευταίο διάστηµα κάνει
µεγάλα λάθη. Ξεχνάει ότι είναι Πρόεδρος της Αίθουσας και νοµίζει ότι είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και µόνο. Και αυτό δεν θα
του βγει σε καλό, αν συνεχίσει να προστατεύει τέτοιου είδους
ενέργειες. Η Αστυνοµία έκρινε ότι έπρεπε να συλληφθούν, να εντοπιστούν, να γνωρίζει η Ελλάδα ποιοι είναι κ.λπ. και η δικαιοσύνη θα έκρινε αν η σύλληψη θα υιοθετείτο και δικαστικά και αν
θα πραγµατοποιείτο. Η δικαιοσύνη θα έπρεπε. Φοβάται ο. κύριος
Πρόεδρος της Βουλής τη δικαιοσύνη;
Τίθεται θέµα µε τη δικαιοσύνη τώρα. Όταν µας αρέσει µια απόφαση της δικαιοσύνης, είναι καλή η δικαιοσύνη. Λόγου χάριν, ο
κ. Τσίπρας επαίνεσε τη δικαιοσύνη σήµερα –γιατί;- γιατί δικαίωσε
τις καθαρίστριες. Όταν η ίδια η δικαιοσύνη καταδίκασε τον
Υπουργό του για τις τέσσερις άδειες, ήταν κακή η δικαιοσύνη.
Ωραίο πράγµα! Όποτε µας αρέσει µια απόφαση, είναι καλή η δικαιοσύνη, όποτε δεν µας αρέσει, είναι κακή.
Σήµερα επαίνεσε εδώ, παρ’ ότι τώρα δεν είναι στην Αίθουσα,
τη δικαιοσύνη που έβγαλε απόφαση για τις καθαρίστριες. Και τις
καθαρίστριες τις συµπαθούµε όλοι και θέλουµε όλοι να έχουν
δουλειά. Όµως, για τις εκατό χιλιάδες άλλες καθαρίστριες που
είναι άνεργες τι έκανε η Αίθουσα; Μόνο οι συγκεκριµένες καθαρίστριες έχουν δίκιο; Μόνο αυτές έχουν ανάγκη να φάνε ψωµί;
Για τις χιλιάδες άλλες καθαρίστριες που είναι άνεργες τι έκανε
ο κ. Τσίπρας;
Λέµε «αιώνιοι φοιτητές» και περιγράφουµε κάποιους που λόγω
περιστάσεων δεν φοίτησαν κανονικά και δεν πήραν το πτυχίο
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τους και λέµε ότι µετά από ένα διάστηµα πρέπει να χάνουν την
ιδιότητα του φοιτητή. Εδώ, αντίθετα, παρακαλάµε να πάρουν κάποτε κάποιοι δίπλωµα. Ούτε κανένα κόστος υπάρχει στα πανεπιστήµια από τους λεγόµενους «αιώνιους φοιτητές». Τι βλάπτουν;
Εγώ είχα στη Θεσσαλονίκη άνθρωπο µεγάλης ηλικίας που
ήθελε να τελειώσει την Ιατρική, όχι για να ασκήσει το ιατρικό λειτούργηµα, απλά για να πάρει το δίπλωµα του γιατρού. Ήταν το
όνειρό του. Θα του το απαγορεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα του το απαγορεύσει η Νέα Δηµοκρατία; Δεν το καταλαβαίνω. Εάν έχει θέληση,
εάν οι καθηγητές περνούν κάποιον, βλάπτει σε κάτι ο λεγόµενος
«αιώνιος φοιτητής»;
Και αυτή η φράση «αιώνιος φοιτητής» είναι λίγο προσβλητική,
γιατί δίπλα σε έναν «αιώνιο φοιτητή» υπάρχει ένας αιώνια αµετανόητος στο να µαθαίνει, ένας, που αντί να είναι στα καφενεία,
αγωνίζεται για να αποκτά γνώση. Προσβάλλουµε την προσωπικότητα του άλλου, όταν τον ονοµάζουµε «αιώνιο φοιτητή», κατά
τη γνώµη της Ένωσης Κεντρώων.
Όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήµια, η Νέα Δηµοκρατία λέει
«έπρεπε να έχουµε κάνει ιδιωτικά πανεπιστήµια». Και µάλιστα,
ανέφερε το παράδειγµα ο κ. Κουµουτσάκος ενός ντοκτορά που
έδωσαν στον Τσίπρα στην Τουρκία, το οποίο είναι σε ιδιωτικό πανεπιστήµιο. Και λέει «πώς κατηγορείτε τα ιδιωτικά πανεπιστήµια
της Τουρκίας, όταν πάτε και παίρνετε ντοκτορά;».
Ακούστε, κύριοι, η Ένωση Κεντρώων σε αυτό το στάδιο είναι
κατά των ιδιωτικών πανεπιστηµίων. Και ξέρετε γιατί; Πώς έγινε
µε την ΕΡΤ; Η ΕΡΤ ήταν ένα κρατικό κανάλι. Όταν ίδρυσαν τα
ιδιωτικά κανάλια, ο Τέρενς Κουίκ, τόσοι άλλοι, η Στάη που δούλευαν στην ΕΡΤ πήγαν στα ιδιωτικά κανάλια, αφού τους έδωσαν
κάτι παραπάνω προφανώς και παρήκµασε η ΕΡΤ.
Δηλαδή, σε µια κοµµατική κοινωνία, όπου βασιλεύει η προπαγάνδα, δεν µπορείς να βάλεις τώρα την ΕΡΤ να ανταγωνιστεί τον
Κοντοµηνά ή τον Βαρδινογιάννη ή τον Μαρινάκη. Δεν µπορείς,
διότι έχουν οι ιδιώτες την ευελιξία να δίνουν κάτι παραπάνω εις
τα στελέχη και να αφυδατώνουν την κρατική τηλεόραση και εν
προκειµένω τα κρατικά πανεπιστήµια.
Πρέπει να πατάξει η Ελλάδα τον κοµµατισµό και µετά να ιδρύσουµε ό,τι θέλετε, διότι αν ιδρύσουµε τώρα ιδιωτικά πανεπιστήµια –πράγµα απλούστατο- οι καλύτεροι καθηγητές του ΕΚΠΑ,
του Μετσόβιου, του Καποδιστριακού, παίρνοντας διπλό µισθό θα
πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήµια. Και µετά πού θα σπουδάζει ο
νέος;
Και µην ξεχνάτε δε, κύριε Μητσοτάκη, που λείπετε, που σίγουρα παρακολουθείτε από το καµαρίνι σας -και λέω «καµαρίνι»
και δεν λέω «γραφείο», γιατί έχει γίνει θεατρική παράσταση εδώ,
αφού κάθε φορά δίνουν µια θεατρική παράσταση για το ποιος
θα φέρει τον άλλον δήθεν σε δύσκολη θέση- ότι θέλει και κάποια
δίδακτρα το ιδιωτικό πανεπιστήµιο, κάποιες 10.000, 15.000 ευρώ
τον χρόνο.
Τα έχει όλος ο λαός; Μα, παρά να φεύγουν έξω, καλύτερα,
λέει. Ναι, εδώ, όµως, συντρέχει ένας µεγαλύτερος κίνδυνος: να
εξοντωθούν τα κρατικά πανεπιστήµια, να πάρει δηλαδή ο ιδιώτης
την αφρόκρεµα των καθηγητών και να φτάσουµε σε ό,τι είναι η
ΕΡΤ, που έχει 1% ακροαµατικότητα. Και ποιος από εσάς θέλει να
πάει στην ΕΡΤ, όταν συγχρόνως τον καλούν στον «ΑΝΤ1»; Κανένας. Αν περισσεύει µέρα, θέλετε την ΕΡΤ. Και αυτό είναι έγκληµα.
Η ΕΡΤ ξέρετε γιατί έχει απαξιωθεί; Γιατί είναι του εκάστοτε
κόµµατος. Άµα ακούσετε τις συζητήσεις, ειδικά σε µία εκποµπή
που λεγόταν «Αίθουσα Σύνταξης», όλοι ΣΥΡΙΖΑ! Ακόµα και οι δεξιοί –µερικοί από αυτούς «κραγµένοι» δεξιοί που δούλευαν σε
δεξιά έντυπα- και αυτοί ΣΥΡΙΖΑ για τη δουλίτσα τους! Αντιλαµβάνοµαι, για τη δουλίτσα τους.
Έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες. Έφερε ο κ. Μητσοτάκης ένα
πάκο και είπε: «Είναι πάρα πολλές οι τροπολογίες». Πράγµατι,
το πράγµα έχει ξεφύγει. Δεν προλαβαίνουν οι Βουλευτές ούτε
να τις διαβάσουν. Και εσείς οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που παρίστασθε στην Αίθουσα, είµαι σίγουρος ότι δεν προλαβαίνετε να
τις διαβάσετε. Δεν προλαβαίνετε ούτε το νοµοσχέδιο να διαβάσετε, όχι τις τροπολογίες. Πολλές δε των τροπολογιών είναι ύποπτες και προφανώς χατιρικές. Και απαντάει ο κ. Τσίπρας: «Μα το
ίδιο κάνατε όλοι». Ωραίο άλλοθι! Αφού το έκαναν οι άλλοι, το
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κάνει και αυτός! Ωραίο άλλοθι! Να εξεταστεί, δηλαδή, στο δικαστήριο ο ένοχος και να λέει «µα και άλλοι έκλεβαν» και να απαλλάσσεται! Προς Θεού δηλαδή!
Έλεγαν ότι η ΔΕΗ τον Ιούνιο πτωχεύει. Τι έγινε και η ΔΕΗ ανεστήθη; Τα πήρε από τον κόσµο, ξεζούµισε τον κόσµο. Τι άλλο να
πω;
Μου περιέγραψε ένας αστυνοµικός µία σκηνή: Πήγε στη ΔΕΗ,
στο Τµήµα Διακανονισµών και ήταν γεµάτο ιδρωµένο κόσµο, πεθαµένο κόσµο, που έβριζε τους πολιτικούς.
Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Τι εικόνα; Είστε υπερήφανοι για τη
ΔΕΗ; Η ΔΕΗ πώς ανεστήθη; Τον Ιούνιο ήταν να πτωχεύσει. Κατεστράφη ένα εργοστάσιο, η ζηµιά έφτασε 1,5 δισεκατοµµύριο
ευρώ και παρά ταύτα η ΔΕΗ ανεστήθη. Με ποιου τα λεφτά ανεστήθη η ΔΕΗ; Των απλών πολιτών.
Πού είναι ο κ. Μητσοτάκης να το θυµίσει αυτό; Ο κ. Μητσοτάκης θυµάται ότι όταν ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
δεν έκανε απολύσεις. Εγώ είµαι σίγουρος ότι και πολλοί που
έχουν πλαστά πτυχία, πολλοί γιατροί που έδιναν χαρτιά σε δήθεν
αόµµατους, δεν έχουν διωχθεί. Είµαι απόλυτα βέβαιος. Εκατό
Μητσοτάκηδες να περάσουν από το Διοικητικής Μεταρρύθµισης,
οι γιατροί που έδιναν χαρτιά σε υγιέστατους, για να παίρνουν
επίδοµα τυφλού είναι ακόµα εκεί και συνεχίζουν. Επίσης, έµαθα
ότι και πολλοί που διώκονται, επειδή δεν συνέρχονται οι επιτροπές απολύσεων, πειθαρχικών διώξεων κ.λπ., παραµένουν στις θέσεις τους. Πιάνεται, δηλαδή, ως παιδεραστής κάποιος τώρα,
παραµένει επί δύο, τρία χρόνια, διότι δεν συνέρχονται οι αντίστοιχες επιτροπές, δεν υπάρχει σύνθεση.
Για το θέµα του κ. Βαρουφάκη, λέει ο κ. Τσίπρας ότι είναι ένας
Υπουργός ο οποίος διαφώνησε µε την Κυβέρνησή του και τώρα
βγαίνει κατήγορος και έχει γίνει συνεταίρος του κ. Μητσοτάκη.
Άρα να περιµένουµε κι άλλους, από τους σηµερινούς Υπουργούς, να υπάρξουν και καινούργιοι συνέταιροι, γιατί αυτή η δοκιµασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Λέει ψέµατα, δηλαδή, ο
Βαρουφάκης, ότι ενηµέρωνε στα συµβούλια ότι µπορούµε να πάρουµε τα λεφτά από το Νοµισµατοκοπείο; Από το κεφάλι του τα
κατέβασε; Γιατί δεν τον διαψεύδετε, παρά βγαίνει η εικόνα της
ακαδηµαϊκής συζήτησης, ότι έγινε, λέει, µια ακαδηµαϊκή συζήτηση.
Μα, η χώρα εκυβερνάτο! Απεστέλλοντο οι ξένοι έξω! Ήταν συνοµιλητές του Σόιµπλε! Και επαιζόταν η παράλληλη πληρωµή, το
παράλληλο νόµισµα, η κλοπή χρηµάτων από το Νοµισµατοκοπείο.
Γιατί αρνείται ο κύριος Πρωθυπουργός να εξετάσουµε; Εγώ
δεν είµαι υπέρ των εξεταστικών επιτροπών. Ξέρω ότι όλες οι εξεταστικές επιτροπές που κάνουµε είναι βρόντος.
Δεν θα αποδώσουν τίποτα, κύριε Μαντά µου. Τίποτα δεν θα
αποδώσουν. Όλες, η Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία και οι
άλλες! Βάλτε τα όλα. Και ας ελπίζετε ότι θα αποδώσουν. Σας
λέγω, λοιπόν, ότι χάνουµε εργατοώρες. Όµως, τι εµποδίζει τον
κ. Τσίπρα να βάλει µέσα και το δικό του διάστηµα προς εξέταση;
Φοβάται κάτι; Όχι. Το ίδιο ισχύει και για τον Υπουργό Αµύνης.
Ζητούν την εξέταση. Λέει «εξέταση για κάθε τι;». Τι «για κάθε τι
εξέταση»; Αφού εξετάσεις κάνετε εσείς, εξετάσεις θα κάνουν και
οι άλλοι. Θα γίνει η Ελλάδα δικαστήριο και η Βουλή δικαστική αίθουσα, όπου δεν θα βγαίνει τίποτα και ο λαός θα ξέρει ότι δεν
ασχολούµαστε µε τα προβλήµατά του, αλλά ασχολούµεθα µε το
ποιον θα πούµε «κλέφτη» από την Αίθουσα.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για το θέµα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Ο «ALPHA» και άλλα κανάλια σταµατούν στο Ποτάµι.
Δεν έχω τίποτα µε το Ποτάµι. Να µιλούν για το Ποτάµι. Είναι το
τελευταίο κόµµα για το οποίο θα πω να µη µιλούν. Όµως, όταν
βγάζει ανακοινώσεις ο «ALPHA», ακόµα και ο «ANT1», λένε για
το ΠΑΣΟΚ, για το ΚΚΕ, για το Ποτάµι, σαν να µην υπάρχει η
Ένωση Κεντρώων. Εµείς έχουµε στείλει κανονικά ανακοινώσεις
στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Δεν τις µεταδίδουν. Πού είναι ο κ.
Παππάς να µας πει γι’ αυτό; Εµείς τις ανακοινώσεις µας θέλουµε.
Είµαστε κοινοβουλευτικό κόµµα. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή,
υπάρχει κανένας ρατσισµός να µη µεταδίδετε τις ανακοινώσεις
της Ένωσης Κεντρώων, οι οποίες µάλιστα είναι πάντα µετριοπαθείς σε σχέση µε τα άλλα κόµµατα που λίγο-πολύ συντάσσονται
µε άλλους; Εµείς ποτέ δεν παίξαµε κανένα παιχνίδι. Εµείς πάντα
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έχουµε τις απόψεις µας για το κάθε τι. Προς τι, δηλαδή, να µην
πληροφορείται ο λαός για την ανακοίνωση της Ένωσης Κεντρώων;
Εγώ καλώ προσωπικά τον κ. Παππά να ξέρει ότι αν συνεχιστεί
αυτός ο ρατσισµός εναντίον της Ένωσης Κεντρώων, θα κάνω
σχετική αναφορά στο ΕΣΡ και στον ίδιο για µη τήρηση της διαδικασίας. Θα µου πείτε, τι τον νοιάζει τον κ. Παππά; Εδώ δεν τους
νοιάζει για τις εξεταστικές επιτροπές που ζητά η Νέα Δηµοκρατία. Όµως, θεωρώ ότι δεν έχετε δικαίωµα να εξαιρείτε ένα κοινοβουλευτικό κόµµα, όταν µάλιστα είναι µετριοπαθέστατο
κόµµα. Θέλω ο ελληνικός λαός να γνωρίζει τις ανακοινώσεις µας.
Αυτό θέλω, λοιπόν. Είναι βαρύ αυτό που θέλω; Σε τι σας δυσαρεστεί αυτό που ζητώ; Παρακολουθήστε όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα τις ανακοινώσεις των κοµµάτων στον «ALPHA», στον
«ΑΝΤ1», κ.λπ., σήµερα –µπορείτε και εχθές, έχουν αναδροµικό
ίντερνετ και µπορείτε να δείτε- αν περιλαµβάνεται η Ένωση Κεντρώων στις ανακοινώσεις. Παρακολουθήστε, γιατί θέλω να πιστεύω, αφού λέτε ότι είστε µία κυβέρνηση δίκαιη, ότι ενοχλείστε
όταν βλέπετε την αδικία. Εκτός αν χαίρεστε!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ελέγξτε πρώτα εσείς τον
εαυτό σας και µετά θα σας βγάζουν στα κανάλια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Παρακαλώ, παρακαλώ. Να επιτρέψουµε στον κύριο Πρόεδρο να συνεχίσει.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν κατάλαβα τι είπε η κυρία.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ρωτήστε εµένα, αν θέλετε…
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εντάξει, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Συνεχίστε, κύριε
Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Επίσης, είπαν στον κύριο Υπουργό για τα θέµατα του ΕΛΚΕ.
Ήρθαν και µε βρήκαν πανεπιστηµιακοί και µου είπαν ότι επί είκοσι χρόνια τα πανεπιστήµια δεν ζητούσαν κάποια συµµετοχή
στο ΕΛΚΕ. Ζητούν µία περαίωση, την οποία ο κ. Φίλης έκανε για
τις εταιρείες, όταν είναι εταιρείες. Όταν είναι φυσικά πρόσωπα,
δεν την έκανε.
Ο Υπουργός, όπως πληροφορήθηκα, λέει τώρα ότι θα βάλει
δόσεις και οι δόσεις που θα βάλει θα είναι µέχρι το ένα δέκατο
του µισθού του εκάστου οφειλέτη. Αυτοί, όµως, θα προσφύγουν
στη δικαιοσύνη, διότι θεωρούν ότι δεν µπορεί το κράτος να έρχεται µετά από είκοσι χρόνια και να το ζητά, όταν οι πρυτανικές
αρχές δεν κάνουν κάτι απαιτητό επί είκοσι χρόνια.
Γιατί κουνάτε το κεφάλι σας, κύριε Μαντά; Θα δούµε αν θα πάρουν τίποτα τα πανεπιστήµια. Θα δούµε. Ο ίδιος ο κύριος Υπουργός µου είχε πει ότι θα το κάνει. Τον ρώτησα εις τον προθάλαµο
εδώ. Μετά από λίγο έλαβε, λέει, δυο επιστολές και φοβάται να
το κάνει µήπως κατηγορηθεί ότι βοήθησε να µην πληρώσουν κάποιοι.
Οι περαιώσεις πάντα, κύριοι, είτε είναι της εφορίας είτε είναι
οτιδήποτε, δυσαρεστούν τους νοµιµόφρονες, διότι αυτός που
έχει πληρώσει τα σωστά θίγεται όταν γίνεται µια περαίωση και ο
άλλος πληρώνει µέρος. Όµως, θα προσφύγουν εις τη δικαιοσύνη
και δεν θα πάρει το κράτος τίποτα.
Ο Υπουργός µου είχε πει εµένα ότι θα το κάνει αυτό. Εγώ κατέφυγα εις αυτόν µετά από απεγνωσµένη προσέγγισή µου από
σωρεία οδοντιάτρων καθηγητών ανωτάτων σχολών. Είναι περίπου τρεις χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι θα εξοντωθούν διά του
τρόπου αυτού. Και το κράτος δεν νοµίζω να πάρει και τίποτα. Θα
αρχίσουν δικαστήρια. Έπρεπε µε πιο µεγάλη καλοσύνη, κατά την
ταπεινή µου άποψη, να το δει ο κύριος Υπουργός.
Έχει ζητήσει η Ένωση Κεντρώων ο αριθµός των Βουλευτών
από το τριακόσια να γίνει διακόσια. Το υιοθετείτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν έχω λάβει απάντηση.
Εις την Ολλανδία είναι δεκαεπτά εκατοµµύρια ο πληθυσµός
και εκατόν πενήντα οι Βουλευτές. Δεν καταλαβαίνω. Ένα πολιτικό σύστηµα που ζητάει µείωση δαπανών τι φοβείται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Πρόεδρε, µε
όλον τον σεβασµό, ας µπούµε στο θέµα διότι έχουµε ξεπεράσει
αρκετά τον χρόνο, αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ πολύ.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, τινά των ιδρυµάτων των κολλεγιακών, όπως το Deree
και το Anatolia της Θεσσαλονίκης, δεν έχουν αναγνωριστεί για
τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες, ενώ άλλα έχουν αναγνωριστεί. Τι είδους ρατσισµός είναι αυτό, άλλα να αναγνωρίζουµε και άλλα όχι; Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ποιοι έχουν
µπάρµπα στην Κορώνη και ποιοι δεν έχουν;
Στις δηµοσκοπήσεις έχω ζητήσει ίδρυση ανεξάρτητης αρχής,
ώστε να ελέγχονται τα ευρήµατα και, αφού ελεγχθούν, µετά να
ανακοινώνεται εις τον Τύπο και εις τα κανάλια. Προς τι η καθυστέρηση; Αυτό το έχω συζητήσει από πέρυσι µε τον κ. Τσίπρα.
Γιατί δεν το κάνει, ώστε να κατοχυρώσουµε τουλάχιστον τη δηµοκρατία; Διότι αν οι δηµοσκοπήσεις είναι στον αέρα, είναι στον
αέρα και η δηµοκρατία. Δεν µπορεί ο καθένας να βγάλει ό,τι νούµερα επιβούλεται και επιθυµεί.
Στο όνοµα των Σκοπίων -για να ολοκληρώσω- δεν πήρα απάντηση. Είπα ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ακόµη, και σήµερα
που µιλάµε, στην ιστοσελίδα του κοινή απόφαση της χώρας –της
χώρας!- σύνθετη ονοµασία που περιλαµβάνει τον όρο «Μακεδονία». Αυτή είναι η επίσηµη θέση της χώρας. Το τόνισε και ο κ. Μητσοτάκης δικαίως. Άρα, είναι και δική του θέση, του κ.
Μητσοτάκη, να δώσουµε τη λέξη «Μακεδονία». Μόνο που δεν
είναι Μακεδών ο κ. Μητσοτάκης, είναι Κρητικός. Και φαίνεται ότι
στον τόπο αυτόν ευχαρίστως δίνουµε την περιοχή του άλλου. Αν
ήταν, ας πούµε, για την Κρήτη, θα την έδιναν οι Μακεδόνες; Δεν
νοµίζω ότι θα την έδιναν. Δεν το νοµίζω γιατί οι Μακεδόνες είναι
φιλοπάτριδες.
Όµως, δεν πρέπει να γίνει µια συζήτηση στη Βουλή, ώστε η
απόφαση του 2006 να επικαιροποιηθεί, να γνωρίζουµε ποιοι δίνουν τη λέξη «Μακεδονία» και ποιοι όχι; Θέλω να µάθω για τη
Νέα Δηµοκρατία. Τη δίνει τη λέξη «Μακεδονία»; Θα αρχίσουν διαπραγµατεύσεις.
Γελάει ο κ. Τζαβάρας. Δεν είστε Μακεδών και εσείς. Όµως, δεν
είναι θέµα ποιος είναι Μακεδών και ποιος δεν είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είµαστε Έλληνες όλοι.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Έλληνες είστε, αλλά τη δώσατε µε µεγάλη ευχαρίστηση τη λέξη.
Και ο γερο-Μητσοτάκης, αν δεν κάνω λάθος, είπε να τη δώσουµε
και σε δέκα χρόνια θα το έχουµε λησµονήσει, κύριε Τζαβάρα
µου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όχι; Δεν είναι έτσι; Σε όλα είµαι παραπληροφορηµένος. Σε όλα
είµαι παραπληροφορηµένος. Πληροφορηµένη είναι µόνο η Νέα
Δηµοκρατία
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ας µην ανοίγουµε
διαλόγους Ευχαριστώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θέλω να πω µια τελευταία λέξη για τη παιδεία. Ο Παπανούτσος
έµεινε στην ιστορία -τώρα που ήρθε και ο κ. Γαβρόγλου και θα
µε ακούσει- γιατί έκανε τις λιγότερες αλλαγές. Τις πίστεψε και
αγωνίστηκε για την υλοποίησή τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Πρόεδρε,
έχετε ξεπεράσει κατά το διπλάσιο τον χρόνο σας.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εδώ έχουµε ένα νόµο της Διαµαντοπούλου που τον πετάξατε
στα σκουπίδια και άλλον ένα νόµο του κ. Γαβρόγλου που δήλωσε
η Νέα Δηµοκρατία σήµερα ότι θα τον πετάξει εκείνη στα σκουπίδια. Αυτό έχουµε.
Αλλά πετώντας στα σκουπίδια ο ένας τους νόµους του άλλου,
δεν είναι Κοινοβούλιο αυτό. Δεν ξέρω πώς αντικρύζετε τον λαό
εσείς, κατά µέτωπον ή όχι ή παρουσία αστυνοµικών, δεν ξέρω
πώς. Αλλά δεν είναι αντιµετώπιση αυτή να πετάει ο ένας στα
σκουπίδια τη νοµοθεσία του άλλου.
Και δεν είναι επίσης να φέρνουµε διατάξεις περί υποβρυχίων
στον νόµο περί παιδείας. Δεν είναι προς τιµήν σας, κύριε Γαβρόγλου. Τι να κάνετε, θα µου πείτε, αφού είστε σε αυτή την Κυβέρνηση Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τι να κάνουµε;
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Τι να κάνετε. Δεν πειράζει. Μπορεί να µην φταίτε και εσείς για
αυτά που συµβαίνουν σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Πρόεδρε, από
σεβασµό και για τους υπολοίπους και για τον κ. Θεοδωράκη, παρακαλώ συντοµεύετε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Συγγνώµη για το ύφος, κύριε Θεοδωράκη, και εάν ξεπέρασα τον
χρόνο.
Ξέρετε, θα δώσουµε λεφτά για υποβρύχια στον νόµο της παιδείας. Η Ένωση Κεντρώων έχει ζητήσει και αεροπλάνο να πάρουµε και πολλά άλλα να δώσουµε. Και έχω πει και βγήκαν και
είπαν ότι ζήτησα. Ναι, αλλά όχι στον νόµο της παιδείας. Δεν το
αντιλαµβάνοµαι αυτό, στον νόµο της παιδείας να περνάµε να
πληρωθούν οι εργαζόµενοι των Ναυπηγείων του Σκαραµαγκά.
Αυτό είναι γελοιότητα, κύριε Καµµένε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Θεοδωράκη, ευχαριστούµε για την υποµονή σας.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού έχει
τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το δικαίωµα που µου
δίνει το γεγονός ότι είµαι ίσως ο µόνος πολιτικός Αρχηγός που
τηρεί τον χρόνο, θέλω να απευθυνθώ στον κάθε Βουλευτή ξεχωριστά, αλλά και στο Σώµα και να πω ότι πρέπει να σταµατήσει
αυτό το ρεζιλίκι. Ή να καταργήσουµε εντελώς το χρονόµετρο και
να λέµε ελεύθερη συζήτηση ή να τηρούµε τον χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Είναι ανεπίτρεπτο ότι είχε προγραµµατιστεί ο κύριος Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µιλήσουν τριάντα πέντε λεπτά και µίλησαν δύο ώρες. Ο κύριος
Πρωθυπουργός ζήτησε µια παρέµβαση ενός λεπτού και µίλησε
δεκαεπτά λεπτά. Και όλα αυτά γίνονται σε µια συζήτηση που πιθανόν κάποια παιδιά την παρακολουθούν, γιατί είναι µια συζήτηση για την παιδεία.
Ο Σπύρος Λυκούδης, ο Αντιπρόεδρός µας, το έχει θέσει στην
Διάσκεψη των Προέδρων. Θα το θέσουµε κατηγορηµατικά. Ή να
καταργήσουµε τα ρολόγια ή να τηρούµε στοιχειωδώς τον χρόνο.
Και είναι ευθύνη του Προεδρείου, του κ. Βούτση πρώτα απ’ όλα,
να τηρεί τον χρόνο. Υπάρχει κόσµος που µας παρακολουθεί και
δεν αντιλαµβάνεται πώς η Βουλή µπορεί να είναι εκτός κανόνων.
Πάµε, λοιπόν, στα δεκατέσσερα λεπτά που µου αποµένουν.
Πρώτη Αυγούστου, οι φοιτητές είναι απόντες, οι καθηγητές
απόντες, αλλά η κυβερνητική πλειοψηφία προσπαθεί όπως-όπως
και γρήγορα-γρήγορα να πάρει αποφάσεις που θα σηµαδέψουν
το µέλλον των καθηγητών, των φοιτητών, των πανεπιστηµίων και
τελικά της κοινωνίας. Και είναι το τέταρτο από τα έξι επεισόδια
της καλοκαιρινής επιθεώρησης: «Ψηφίστε, τροποποιήστε, τελειώσατε». Είναι το τέταρτο από τα έξι νοµοσχέδια που η Βουλή καλείται να ψηφίσει, αφού τα συζητήσει στα πεταχτά.
Κυρίες και κύριοι, θα αρχίσω από το τέλος, από τα συµπεράσµατα. Ο νόµος που θα ψηφίσουν σήµερα οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι
ένας συντηρητικός νόµος, παλιοµοδίτικος, που ενισχύει την κοµµατοκρατία. Είναι ένας νόµος δηλαδή βγαλµένος από τα σπλάχνα των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ένας αριστερίστικος αχταρµάς µε
ακροδεξιά φρένα, ένας νόµος που διώχνει τους νέους, ένας
νόµος που στερεί την ελπίδα από αυτούς που πιστεύουν στην
αξιοκρατία, ένας νόµος που κρατά τη χώρα µακριά από την σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. Γιατί δυστυχώς –και το λέω
πραγµατικά- και για εσάς, πάνω απ’ όλα είναι το κόµµα, οι συµβιβασµοί και τελικά η συντήρηση.
Η Ελλάδα, για να είµαστε ειλικρινείς, ποτέ δεν ευτύχησε να
έχει πανεπιστήµια µακριά από κόµµατα, ταπεινά συµφέροντα και
πονηρές συντεχνίες. Εξαιρέσεις υπήρξαν και υπάρχουν, αλλά
δεν αλλάζουν τον κανόνα.
Το κοµµατικό κράτος ήθελε πάντα ένα πανεπιστήµιο στα
µέτρα του. Γι’ αυτό και τα όσα καλά έφερε ο νόµος Διαµαντοπούλου, ένας νόµος που ψηφίστηκε µε διακόσιους πενήντα πέντε
Βουλευτές, µετά από δεκαοκτώ µήνες διαβούλευσης, γρήγορα
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ψαλιδίστηκαν από Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και τώρα ό,τι απέµεινε, το ισοπεδώνουν οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Παιδεία καθυποταγµένη, αποκοµµένη από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που η κρίση
στη χώρα µας είναι τόσο βαθιά και ατελείωτη. Γιατί η παιδεία, τα
πανεπιστήµια είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Και εσείς, από την
αρχή κιόλας, από το 2015, δείξατε ότι θα ακολουθήσετε τον
παλιό δρόµο.
Να σας θυµίσω δυο-τρία πράγµατα. Επιλέξατε περιφερειακούς διευθυντές που ήταν όλοι κοµµατικά στελέχη των ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ. Όλοι. Έντεκα-δύο ήταν η µεταξύ σας µοιρασιά.
Μετά αλλάξατε τον τρόπο επιλογής των διευθυντών των σχολείων και τους κάνατε συνδικαλιστές αντί για διευθυντές. Κατεδαφίσατε πρότυπα και πειραµατικά σχολεία και το βάλατε στα
πόδια µπροστά στους ακραίους της Εκκλησίας. Επαναφέρατε
τους αιώνιους φοιτητές και κάνατε και κάνετε µικροκοµµατικά
παιχνίδια µε τις πανελλήνιες. Και τώρα ήρθε η ώρα των πανεπιστηµίων.
Θα µιλήσω επιγραµµατικά για τα σηµαντικά ασήµαντα του
νόµου σας.
Αυτονοµία. Στις αναπτυγµένες χώρες τα πανεπιστήµια απολαµβάνουν αυξηµένη αυτονοµία, µε αξιολόγηση και λογοδοσία.
Η Ελλάδα ήταν πάντα -κι όχι µόνο, βέβαια, στους δικούς σας
µήνες- ουραγός στο θέµα της αυτονοµίας των πανεπιστηµίων. Ο
νόµος σας, όµως, περιορίζει την αυτονοµία ακόµα περισσότερο,
κάνοντας τα πανεπιστήµια παραρτήµατα του γραφείου του
Υπουργού.
Διοίκηση των πανεπιστηµίων. Εδώ βάλατε για τα καλά την όπισθεν. Καταργείτε τα συµβούλια των ιδρυµάτων, ενός θεσµού που
κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες.
Αντί να αξιοποιήσουµε τους µεγάλους Έλληνες δασκάλους που
ζουν και διαπρέπουν στο εξωτερικό, αντί να φωτίσουµε τα πανεπιστήµιά µας µε την εµπειρία τους και τις ιδέες τους, τους διώχνουµε και αντιστοίχως, στη διοίκηση των πανεπιστηµίων
επανέρχονται οι κοµµατικοί φοιτητικοί σύλλογοι. Προσοχή, όχι
οι φοιτητές, αλλά οι φοιτητοπατέρες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κάνετε λάθος. Είναι καθολική και µυστική…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Επιτρέψτε µου, κύριε Γαβρόγλου. Είναι σαφές ότι τα συµβούλια και η παρουσία των ξένων καθηγητών που είχαν έρθει να
προσφέρουν στη χώρα ήταν πάντα το κόκκινο πανί για τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ στα πανεπιστήµια.
Άσυλο. Εδώ ζούµε την πλήρη αντιστροφή της πραγµατικότητας! Στα ελληνικά πανεπιστήµια δεν παρέχεται άσυλο ιδεών,
αλλά άσυλο σε συµµορίες και χουλιγκάνους. Οι ιδέες, µάλιστα,
επιτρέψτε µου, διώκονται αν δεν συµφωνούν µε τα συνθήµατα
που είναι γραµµένα στους τοίχους των πανεπιστηµίων. Κι αυτοί
που έχουν ασυλία στα πανεπιστήµια είναι οι µικροί και µεγάλοι
αστυνόµοι των ιδεών. Την εξουσία αυτών των συµµοριών ενισχύετε µε τον νόµο σας και τους ενισχύετε συνειδητά. Θα σας
πω στο τέλος γιατί.
Μεταπτυχιακές σπουδές. Σήµερα λειτουργούν µεταπτυχιακά
που σε πολλές περιπτώσεις βοηθούν και την αγορά εργασίας και δεν ντρεπόµαστε να το πούµε- και τα πανεπιστήµια. Προσφέρουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες και αποτελούν πηγή
χρηµατοδότησης των ιδρυµάτων, σε µια εποχή µάλιστα που το
κράτος αδυνατεί να πληρώσει όσα πρέπει για την παιδεία. Τα εµπόδια που σήµερα βάζετε για τη χρηµατοδότηση των µεταπτυχιακών, αλλά και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλετε
θα είναι και η ταφόπλακα σε πολλά από τα µεταπτυχιακά, γεγονός που σηµαίνει ξανά υποβάθµιση, ξανά διαρροές εγκεφάλων
στο εξωτερικό.
Ξενόγλωσσα προγράµµατα σπουδών. Εµποδίζετε στην ουσία
τη λειτουργία ξενόγλωσσων προγραµµάτων που θα προσελκύσουν αλλοδαπούς φοιτητές και θα πολλαπλασιάσουν τα έσοδα
των ιδρυµάτων.
Θα ξέρετε την πρόσφατη έκθεση της Εθνικής Τραπέζης. Η Ελλάδα θα µπορούσε να προσελκύσει εκατόν δέκα χιλιάδες ξένους
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φοιτητές και τα οφέλη να φτάνουν περίπου στο ένα δισεκατοµµύριο οκτακόσια εκατοµµύρια.
Για µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα θα έπρεπε να
ήταν η ώρα για να ενισχύσουµε αξιοκρατία, διαφάνεια, χειραφέτηση και αποτελεσµατικότητα, να διεθνοποιήσουµε τα πανεπιστήµιά µας. Αντί γι’ αυτό, εσείς παίζετε µε τις λέξεις. Αφαιρείτε
λέξεις όπως «αγορά εργασίας», «ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης» και µιλάτε ψευδώς για κοινωνική ισότητα. Κοινωνική ισότητα θα είχαµε αν δίναµε στα φτωχότερα παιδιά τη δυνατότητα
να κάνουν τις σπουδές που θα ήθελαν, τις σπουδές που θέλουν.
Όταν βγαίνεις από ΑΕΙ –ξέρετε τις έρευνες- έχεις κατά κανόνα
διπλάσιο εισόδηµα.
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση, όµως, σε αντίθεση µε την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, είναι άνιση. Υπάρχουν
κοινωνικά στρώµατα που υποεκπροσωπούνται, ιδιαίτερα στα µεταπτυχιακά. Πρέπει να ενισχύσουµε, λοιπόν, µε υποτροφίες και
να θεσµοθετήσουµε τα φοιτητικά δάνεια, τα οποία θα αποπληρώνουν οι φοιτητές µε χαµηλά έως και µηδενικά επιτόκια. Αποπληρωµή γρήγορη ή αργή, ανάλογα µε τις απολαβές που θα
έχουν στο επάγγελµά τους.
Πρόσφατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το «Π² - π στο τετράγωνο», το Ινστιτούτο του κινήµατός µας, έκανε µια έρευνα
κοινής γνώµης. Οκτώ στους δέκα θεωρούν ότι η κρατική χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων θα πρέπει να συνδυάζεται µε την
αξιολόγηση του κάθε ιδρύµατος. Πάνω από το 70% των πολιτών
θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν µεταπτυχιακά προγράµµατα στην
αγγλική γλώσσα. Το 80% θέλει συµµετοχή στη διοίκηση αναγνωρισµένων καθηγητών που εργάζονται σε ιδρύµατα του εξωτερικού και το 80% βεβαίως θεωρεί ότι η Αστυνοµία πρέπει να
επεµβαίνει άµεσα και να προστατεύει τους φοιτητές και τους καθηγητές από φαινόµενα βίας και ποινικές συµπεριφορές.
Βέβαια, η πλειοψηφία του κόσµου είναι πλέον υπέρ της ίδρυσης µη κρατικών πανεπιστηµίων και είναι υπέρ της ενίσχυσης της
έρευνας από ιδιώτες, να δώσουµε δηλαδή κίνητρα στις επιχειρήσεις να καλύψουν δαπάνες έρευνας και καινοτοµίας που αδυνατεί να χρηµατοδοτήσει το κράτος.
Είναι µίζερες οι αντιδράσεις και είναι –επιτρέψτε µου- διπλά
ενοχλητικές, όταν προέρχονται από πολιτικούς που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό. Τι λένε, δηλαδή, κάποιοι ακόµα και εδώ
µέσα; «Ναι, εγώ είχα λεφτά και σπούδασα στο Λονδίνο ή στη Βοστώνη, εσύ όµως µείνε εδώ, χωρίς εναλλακτικές λύσεις». Οι θέσεις της κοινωνίας, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ πιο
προχωρηµένες από τις θέσεις της Κυβέρνησης.
Γιατί, όµως, οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, για άλλη µια φορά, οπισθοχωρούν σ’ ένα θέµα τόσο σηµαντικό, όπως είναι το θέµα της παιδείας; Θα σας πω γιατί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε όλες τις µάχες.
Συγκυβερνά µ’ ένα ακροδεξιό κόµµα. Αποδέχτηκε την κυριαρχία
της κ. Μέρκελ. Υπέγραψε τις απαιτήσεις των δανειστών. Έκανε
τους φτωχούς φτωχότερους και τους µεσαίους φτωχούς. Τι τους
µένει, λοιπόν; Μια αντίσταση, δήθεν, στην παιδεία, ένα «αντάρτικο», που θα δώσει το φιλί της ζωής στον απογοητευµένο κοµµατικό στρατό. Όλα πέφτουν, αλλά κρατάµε τα πανεπιστήµια.
Όχι στα συµβούλια, όχι στα µεταπτυχιακά, όχι στην αστυνόµευση. Ανώριµες µάχες ενός στρατού που υποχωρεί ηττηµένος.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επιµείνουµε και θα καλέσουµε καθηγητές και φοιτητές να γυρίσουν την πλάτη σ’ όλους
αυτούς που πολεµούν την αριστεία. Ο επαρχιωτισµός δεν ταιριάζει στην παιδεία. Θα καλέσουµε φοιτητές και καθηγητές να αντισταθούν στη δράση των κοµµατικών εγκάθετων. Καµµία χώρα
δεν βγήκε από την κρίση, χωρίς µεγάλες αλλαγές στην παιδεία.
Κανένας λαός δεν πήγε µπροστά µε λαϊκισµούς και ιδεοληψίες.
Εξωστρέφεια, αριστεία, καινοτοµία, δικαιοσύνη. Αυτό είναι το
χρέος µας στα παιδιά µας και στον τόπο µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Θεοδωράκη. Είναι γεγονός ότι έχει παραβιαστεί ο χρόνος.
Το έχουµε ζητήσει πολλές φορές και ο κ. Λυκούδης επιµένει.
Συµφωνώ και εγώ απόλυτα. Ας προχωρήσουµε και παρακαλώ
πολύ, να τηρηθεί ο χρόνος. Τον λόγο έχει ο κ. Βερναδάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Οι Βουλευτές δεν θα µιλήσουν;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Θα µιλήσουν. Είναι
τρεις Υπουργοί, που περιµένουν. Ας µιλήσετε εσείς πέντε λεπτά
και θα παρεµβληθούν.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Μπορώ να µιλήσω λίγο αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ο επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Μαντάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μα σηκώθηκε ο κ. Βερναρδάκης. Μπορεί
να γίνει µια διαδικασία. Δεν είναι πρόβληµα. Μιλάω µετά.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Εγώ να διευκολύνω θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Όλοι προσπαθούµε
να διευκολύνουµε. Έχω συνεννοηθεί και µε τον κ. Μαντά.
Έχετε τον λόγο, κ. Βερναρδάκη.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι όσο γίνεται συντοµότερος. Συγγνώµη κιόλας, εάν χρειάζεται να αλλάζουµε και τη διαδικασία.
Θα ξεκινήσω µε µια παρατήρηση που έκανε χθες ο Υπουργός
Παιδείας στην οµιλία του. Ποτέ δεν υπήρξε τόσο, µα τόσο, µεγάλη έλλειψη επιχειρηµάτων και ορθολογικών τοποθετήσεων
απέναντι σε ένα νοµοσχέδιο σαν αυτό που συζητάµε σήµερα.
Είπε και κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και το
οποίο επιβεβαιώνεται δυστυχώς, όσο ακούω αυτήν τη διαδικασία. Πολλές από τις οµιλίες, εάν ήταν κείµενα φοιτητών, θα
έπαιρναν κάτω από τη βάση. Έχουν ακουστεί εκτιµήσεις και δηλώσεις, που έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούµενο, προφανώς και
µε τη βοήθεια ορισµένων µέσων µερικής ενηµέρωσης.
Ας διευκρινίσουµε ορισµένα πράγµατα. Ο Αρχηγός της Νέας
Δηµοκρατίας και προ λίγων ηµερών αλλά και σήµερα –έφυγε δυστυχώς- δήλωσε ότι θα εφαρµοστεί εξοντωτική αξιολόγηση για
τον αριθµό και την τύχη των ιδρυµάτων. Η θέση ότι τα πανεπιστήµια δεν αξιολογούνται, µε ό,τι σηµαίνει αυτό για την εκπαίδευση, τους διδάσκοντες, τις υποδοµές, ήταν µια βασική ιδέα
του νόµου Διαµαντοπούλου. Την επανέλαβε σήµερα και ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας και ο Αρχηγός του Ποταµιού. Είναι
µια απολύτως ανυπόστατη και ιδεοληπτική κατηγορία. Γιατί;
Πρώτον, τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα αξιολογούνται καθηµερινά και στην πράξη. Αυτά είναι αυτονόητα για όσους είναι ακαδηµαϊκοί. Δεν χρειάζεται να επαναλαµβάνουµε. Αξιολογούνται,
όταν οι απόφοιτοί τους γίνονται δεκτοί στα ξένα πανεπιστήµια,
όταν βραβεύονται οι φοιτητές σε διεθνείς διαγωνισµούς, όταν οι
καθηγητές των ελληνικών ιδρυµάτων γίνονται δεκτοί για να διδάξουν στο εξωτερικό, όταν βελτιώνονται οι επιδόσεις στην
έρευνα, όταν οι ετεροαναφορές των ελληνικών πανεπιστηµίων
παρουσιάζουν σηµαντικές καταγραφές και όταν το σύνολο των
ελληνικών πανεπιστηµίων βρίσκεται στο 5% των καλύτερων πανεπιστηµίων του κόσµου µε βάση τους διεθνείς δείκτες, ακόµα
και αν κανείς είχε πολλά να προσάψει σε αυτήν τη µεθοδολογία
των δεικτών.
Όµως, ξεχνιέται το σηµαντικότερο, το οποίο επαναλαµβάνεται
εδώ, µε έναν πρωτοφανή τρόπο, θα έλεγα. Τα πανεπιστήµια στην
Ελλάδα υποβλήθηκαν σε εξονυχιστική αξιολόγηση από το 2012
και µετά µε βάση τον νόµο Διαµαντοπούλου…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Συµφωνείτε, κύριε Μαυρωτά, αλλά καλό θα ήταν να ενηµερώσετε και τον κ. Θεοδωράκη.
Αξιολογήθηκαν από οµάδες αξιολογητών, που ήρθαν από τα
ξένα πανεπιστήµια -δεν µπαίνω στη διαδικασία της ουσίας- και
αξιολογήθηκαν για όλα. Συµφωνούµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Αυτό ακριβώς είπα.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Συµφωνούµε. Τι έγινε µε αυτήν την αξιολόγηση; Δεν καταρρίφθηκε ο µύθος των µέτριων και υπολειτουργούντων πανεπιστηµίων; Δεν διαπίστωσαν οι ξένοι αξιολογητές ότι, τηρουµένων
µάλιστα των οικονοµικών δεδοµένων, της υποχρηµατοδότησης
και των χαµηλών µισθών κ.λπ. το αποτέλεσµα είναι εντυπωσιακό,
ακόµα και για τα παγκόσµια δεδοµένα, δηλαδή αυτό που προσφέρεται από τα ελληνικά πανεπιστήµια είναι πολύ µεγαλύτερο,
βάσει αυτού που επενδύεται σε αυτά; Τι θέλει, λοιπόν, να αξιο-
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λογήσει;
Όταν µιλάτε περί αξιολόγησης, που τάχα µου δεν υπάρχει και
δεν έγινε ποτέ και πρέπει από σήµερα να γίνει και για κάποιον
λόγο, τι θέλετε ακριβώς να αξιολογήσετε; Γιατί δεν ζητάτε τους
φακέλους της αξιολόγησης που έγιναν, ώστε να ενηµερωθεί και
ο τελευταίος Έλληνας πολίτης, οι γονείς κ.ο.κ.;
Είναι πραγµατικό λυπηρό να ντύνει κανείς τον πολιτικό του
λόγο για τα ΑΕΙ µε τόνους απειλής: «εξοντωτική αξιολόγηση».
Πολύ περισσότερο που ο κόσµος των πανεπιστηµίων θυµάται
πολύ καλά ότι η εµπλοκή του κ. Μητσοτάκη στο Υπουργείο Ανασυγκρότησης –έφυγε τώρα από την Αίθουσα δυστυχώς- ταυτίστηκε µε τη µαύρη περίοδο της διαθεσιµότητας και των
απολύσεων εκατοντάδων διοικητικών υπαλλήλων στα πανεπιστήµια.
Και επ’ ευκαιρία, εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ζήτηµα, στο οποίο,
όχι µόνο η Νέα Δηµοκρατία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι
πρέπει να απαντήσουν. Υπάρχει µια δήλωση πολύ χαρακτηριστική του Αντιπροέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργιάδη,
σε εκδήλωση γνωστού ιδιωτικού κολλεγίου πριν από λίγο καιρό:
«Τα ιδιωτικά κολλέγια στην Ελλάδα, ως επί το πλείστον, παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες από τα ελληνικά πανεπιστήµια». Έχει
πολύ ενδιαφέρον να µάθουµε αν αυτή η θέση εκφράζει αυτά τα
πολιτικά κόµµατα.
Πανεπιστηµιακό άσυλο: Ξανά και ξανά, πάλι, τα ίδια πράγµατα.
Προκαλεί έκπληξη η κριτική και από τη Νέα Δηµοκρατία και από
το Ποτάµι ότι τα πανεπιστήµια είναι χώροι ανοµίας, βίας, παραβατικότητας, που δήθεν θα καλύψει η επαναφορά του πανεπιστηµιακού ασύλου. Και είναι λυπηρή αυτή η θέση, γιατί
εκµηδενίζει τα ελληνικά πανεπιστήµια. Πώς είναι δυνατόν να συµβαίνει αυτό και ταυτόχρονα τα ιδρύµατα αυτά να παράγουν τόσο
µεγάλη ποσότητα και ποιότητα φοιτητών και γνώσεων; Είναι δυνατόν να λέγεται κάτι τέτοιο σοβαρά; Εκτός αν κανείς θέλει να
διαφηµίσει τη φυγή των πλούσιων φοιτητών στον εξωτερικό ή να
διαφηµίσει τα κολλέγια. Και αν ισχύει αυτό, γιατί η κατάργηση
του ασύλου στον νόµο Διαµαντοπούλου δεν εξάλειψε και την παραβατικότητα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί εξακολουθεί, άραγε, να υφίσταται ζήτηµα;
Η εµµονή στον νόµο Διαµαντοπούλου είναι απολύτως κατανοητή. Ο νόµος αυτός είναι η εµβληµατική αποτύπωση της σύγκλισης µεταξύ νεοφιλελεύθερων και εκσυγχρονιστών. Γι’ αυτό
δεν συνάντησε την αντίθεση µόνο της Αριστεράς, όπως κακώς
λέγεται, αλλά και την αντίθεση της ακαδηµαϊκής Δεξιάς. Είναι η
επίθεση ενάντια στη µεγάλη θεσµική τοµή που έγινε το 1982 µε
τον ν.1268. Για επιστροφή στο 1982 σήµερα µιλάει µια γνωστή
νεοφιλελεύθερη καθηµερινή εφηµερίδα. Αλλά θα πρέπει εδώ να
ενηµερώσουµε ότι το 1982 και ο ν.1268 είναι ο διαφωτισµός του
ελληνικού πανεπιστηµίου, είναι ο νόµος ο οποίος αλλάζει όλα τα
δεδοµένα. Και αν µπορούµε να µιλάµε γι’ αυτά τα πετυχηµένα
ελληνικά πανεπιστήµια, το οφείλουµε στον ν.1268.
Τα συµβούλια διοίκησης. Μα, τα συµβούλια διοίκησης δεν λειτούργησαν ποτέ. Δεν πρέπει να ενηµερώσετε τους αρχηγούς
των κοµµάτων σας, οι ακαδηµαϊκοί τουλάχιστον, που είναι µέλη
των κοινοβουλευτικών οµάδων; Αν ρωτήσει κανείς µέσα στα πανεπιστήµια ποιοι τα στελέχωσαν, που ήταν πράγµατι άνθρωποι
µε αξία και δεν το αντιλέγει κανείς αυτό, µε δυσκολία θα θυµηθούµε ένα, δυο ονόµατα. Τα συµβούλια µαράθηκαν.
Θυµάµαι στη µεγάλη συνέλευση στο ΑΠΘ, όπου έπρεπε µια
ολόκληρη πανεπιστηµιακή κοινότητα να τοποθετηθεί για τις απολύσεις των διοικητικών, και το συµβούλιο θα συνεδρίαζε µετά
από έναν µήνα, διότι οι καθηγητές του και τα µέλη του ήταν στο
εξωτερικό. Τα συµβούλια µαράθηκαν. Έχασαν κατά κράτος τη
µάχη της αντιπροσωπευτικότητας µέσα στα ίδια τα πανεπιστήµια
και δεν υπάρχει άνθρωπος, κυριολεκτικά, που να τα θυµάται και
τα επαναφέρετε εσείς σήµερα, ως λογική αναδιάρθρωσης.
Και το ισχυρό µοτίβο του εκσυγχρονισµού: Η λεγόµενη αξιολόγηση. Εκεί που υπάρχει αξιολόγηση και εκεί που δεν υπάρχει
αξιολόγηση, όπως είναι στα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, εκεί δηλαδή που κάθε ίδρυµα πρέπει να έχει ένα σοβαρό
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ακαδηµαϊκό και επιστηµονικό σκοπευτικό για το πώς φτιάχνει τα
µεταπτυχιακά, εκεί η αξιολόγηση γίνεται κακό πράγµα και ταυτίζεται µε τον κρατικισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Υπουργέ, αν
θέλετε, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώµη για την κατάχρηση.
Ας µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας. Ορισµένα από
αυτά τα µεταπτυχιακά λειτούργησαν ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και µάλιστα, παλαιών καθεστώτων έδρας, όπου η εκµετάλλευση και η απλήρωτη εργασία χαµηλόβαθµων µελών ΔΕΠ ή
ερευνητών ή µεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών ήταν πρωτοφανής.
Δεν θα πω για τη συνεκτική πολιτική που έχει ασκήσει αυτή η
Κυβέρνηση. Νοµίζω θα µιλήσουν κι άλλοι. Αλλά θέλω να πω ότι
το νοµοσχέδιο αυτό ανοίγει µια νέα εποχή ανάπτυξης του δηµόσιου πανεπιστηµίου. Το δηµόσιο πανεπιστήµιο και το ανθρώπινο
δυναµικό, που υπάρχει, είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα που
διαθέτει η χώρα και µε κάθε κόστος, το πλεονέκτηµα αυτό θα
διαφυλαχθεί και πρέπει να διαφυλαχθεί. Έτσι, ο επόµενος Σεπτέµβριος θα ανοίξει, εκτός από τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά, και
µια νέα εποχή για τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο και ευχαριστούµε πολύ
για την υποµονή σας, όπως και τους υπόλοιπους Βουλευτές,
αλλά θα παρεµβάλουµε στη διαδικασία και τους Υπουργούς που
είναι ήδη εδώ για να προχωράει και η λίστα γρήγορα. Παρακαλώ
να τηρούµε και τον χρόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πόσοι Υπουργοί είναι να
µιλήσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Είναι ο κ. Κοντονής
και ο κ. Τσακαλώτος απ’ ό,τι βλέπω εδώ. Προς το παρόν, αυτοί
είναι στη λίστα.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούµε
πολλά πράγµατα -ανεξάρτητα από τους τόνους- τα οποία πιστεύω είναι ενδιαφέροντα. Θέλω να εκφράσω κάποιες σκέψεις,
απευθυνόµενος και στους συναδέλφους Βουλευτές και Βουλεύτριες, αλλά και στον ελληνικό λαό.
Θέλω να ξεκινήσω από το εξής: Επειδή ακούω κάποιες κορώνες στην Αίθουσα περί σκοταδισµού, που επαναφέρει αυτή εδώ
η παράταξη, θέλω να θυµίσω σε όλες και σε όλους ότι η Αριστερά και ο προοδευτικός κόσµος, ιστορικά σε αυτήν τη χώρα,
έχουν βαθιές ρίζες αγώνων για το δηµόσιο δωρεάν δηµοκρατικό
πανεπιστήµιο, για τη δηµόσια δωρεάν δηµοκρατική εκπαίδευση.
Και εξαιρετικές µορφές όπως ο Γληνός, ο Δελµούζος, ο Παπανούτσος και άλλοι πολλοί σε αυτήν ακριβώς τη λογική, σε αυτό
το ρεύµα κινήθηκαν. Και θέλω να επισηµάνω ότι ήταν πάντα σε
κόντρα µε βαθιές σκοταδιστικές, εθνικιστικές δυνάµεις του αναχρονισµού, οι οποίες και σήµερα, µέσα από τον κοινό τόπο του
νεοφιλελευθερισµού και του δήθεν εκσυγχρονισµού, προσπαθούν να επανέλθουν.
Χαίροµαι γιατί ακούστηκαν κάποια πράγµατα, που δείχνουν ότι
υπάρχει έδαφος, ώστε να βρούµε στον επόµενο χρόνο πιθανές
συγκλίσεις. Διότι η συζήτηση για την παιδεία δεν τελειώνει εδώ.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι όλοι πρέπει να αναρωτηθούµε και τι συµβαίνει διεθνώς. Τι ακριβώς συµβαίνει διεθνώς στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης; Επικρατεί
το επιχειρηµατικό πανεπιστήµιο και η λογική του ή έχει αρχίσει
κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες -µετά από τότε που ξεκίνησε
αυτός ο οδοστρωτήρας- να αµφισβητείται αυτή η λογική στα µεγάλα πανεπιστήµια του κόσµου; Ναι ή όχι;
Άκουσα και το θέµα των φοιτητικών δανείων. Τι ακριβώς γίνεται µε τα φοιτητικά δάνεια στις µεγάλες χώρες του αγγλοσαξονικού τόξου, στην Αµερική, στη Μεγάλη Βρετανία κ.λπ.;
Πρόσφατη έρευνα, του 2017, της FED έδειξε ότι το 1/3 των φοιτητών που παίρνουν δάνεια δεν µπορούν να τα αποπληρώσουν.
Αυτό είναι, για όσους έχουν και µια µικρή εµπειρία σε αυτούς
τους χώρους, ένα πολύ κρίσιµο πρόβληµα αποκλεισµού, σε τε-
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λευταία ανάλυση, µεγάλου µέρους των φοιτητών, των ανθρώπων, που θέλουν να έχουν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση,
να σπουδάσουν.
Και θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κρίσιµο ερώτηµα µετά από
όλη αυτήν τη συζήτηση. Ποια θα είναι η επόµενη µέρα για τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και την παιδεία γενικότερα; Διότι
εδώ έγινε µια προσπάθεια να αναπτυχθεί το συνολικό σχέδιο για
την εκπαίδευση, το υποχρεωτικό δεκατετράχρονο σχολείο, το να
λύσουµε το κρίσιµο θέµα του λυκείου, εκτός αν κρυβόµαστε
πίσω από το δάχτυλό µας. Κι εκεί πρέπει να καταθέσουµε προτάσεις, απόψεις, σκέψεις.
Ποια ακριβώς είναι η επόµενη µέρα; Για να δούµε λιγάκι. Η
επόµενη µέρα -εγώ ισχυρίζοµαι- θα είναι µια µέρα, η οποία θα
έχει θεσπίσει µεταπτυχιακού επιπέδου τίτλους στα τµήµατα πενταετούς φοίτησης. Ναι ή όχι; Το αµφισβητείτε αυτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ωραία, να ακούσω την επιχειρηµατολογία
σας. Εγώ περιµένω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Την ακούσατε στην επιτροπή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι, ένα λεπτό. Τίτλοι µεταπτυχιακού επιπέδου στα τµήµατα πενταετούς φοίτησης θα υπάρχουν, ναι ή
όχι; Εγώ νοµίζω ότι είναι σαφέστατο το νοµοσχέδιο σε αυτό. Θα
υπάρξει δηµιουργία διετών δοµών στο πλαίσιο των ΑΕΙ, που θα
παρέχουν επαγγελµατικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Και τι είναι αυτό, οπισθοδρόµηση ή πρόοδος, σε µία χώρα
που όλοι συγκλίνουµε ότι η τεχνική εκπαίδευση στο σύνολό της
έχει ζητήµατα και πρέπει να αναβαθµιστεί;
Τρίτον, θα υπάρξει νέα διαδικασία, διαφάνεια, ευελιξία στη λειτουργία των ΕΛΚΕ, ναι ή όχι; Εγώ νοµίζω ότι θα υπάρξει.
Έπιασα τρία από αυτά που φαίνονται ελάσσονα, αλλά είναι
πολύ σηµαντικά.
Θα προωθηθεί ο ενιαίος χώρος ανώτατης εκπαίδευσης και
έρευνας; Εγώ νοµίζω -και δεν µπορώ να καταλάβω τη δήθεν παραβίαση της αυτοτέλειας των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων µέσα
από αυτή τη διαδικασία- ότι η καθιέρωση των περιφερειακών
ακαδηµαϊκών συµβουλίων είναι ένα πάρα πολύ κρίσιµο ζήτηµα.
Όσοι συνάδελφοι και από το πανεπιστήµιο, αλλά και από τις τοπικές κοινωνίες κι όσοι άνθρωποι το ακούνε αυτό, λένε ότι πράγµατι, µπορεί να βοηθήσει και στην ώσµωση ανάµεσα στα
ιδρύµατα, αλλά και να φέρει συγκεκριµένα και πολύ απτά αποτελέσµατα.
Τέλος, θα µιλήσω για δύο θέµατα. Γίνεται µία προσπάθεια να
αντιµετωπιστεί ο χώρος των ιδρυµάτων σαν χώρος ανοµίας, εγκληµατικότητας, διαφθοράς. Έχουµε µιλήσει πάρα πολύ γι’
αυτό. Εγώ θα πω µία σκέψη. Τι ακριβώς θέλετε; Τι ακριβώς ζητάτε; Θέλετε να έχουµε συρράξεις εντός των ιδρυµάτων, ανάµεσα στην Αστυνοµία και σε αυτούς οι οποίοι, προβοκατόρικα,
διάφορες φορές και σε διάφορες φάσεις, µπορεί να χρησιµοποιούν αυτόν τον χώρο, δήθεν για τα αιτήµατά τους; Θέλετε, δηλαδή, να µπούµε σε µία λογική όπου τα ιδρύµατα και τα κεντρικά
σηµεία των πόλεων θα γίνουν πεδία µάχης;
Διότι υπάρχει η αυστηρότητα, υπάρχει ο νόµος, υπάρχει και η
ανεκτικότητα, υπάρχει κι ο διάλογος. Κι εµείς, πάρα πολλοί από
εµάς, πολλοί από εσάς, πήραµε ανάσες δηµοκρατίας, ελευθερίας και δικαιοσύνης στο δηµόσιο πανεπιστήµιο και είµαστε περήφανοι γι’ αυτό το πράγµα. Δεν είµαστε περήφανοι για
παθογένειες, που, ναι, υπάρχουν και να τις δούµε και προτείνει
τρόπο το νοµοσχέδιο.
Τέλος, στην Αυστρία, τη Δανία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, τη
Σουηδία, τη Φιλανδία είναι δωρεάν τα µεταπτυχιακά. Γιατί τόση
µάχη γι’ αυτό το θέµα; Γιατί τόση µάχη; Στη Γερµανία 250 ευρώ
είναι το ανώτατο όριο. Θα µου πείτε, ποιοι είναι οι µισθοί; Ωραία.
Είµαστε η χώρα αυτή που είµαστε αυτή τη στιγµή, αλλά να κάνουµε αυτό το βήµα όλοι µαζί. Είναι σωστό βήµα, είναι ορθολογικό βήµα, είναι δίκαιο βήµα, είναι µέτρο το οποίο δίνει τη
δυνατότητα στους ανθρώπους που δεν την έχουν να µπουν στα
µεταπτυχιακά.
Ούτε θα διώξει τους φοβερούς και τροµερούς ανθρώπους,
που µένουν για να πάρουν τον διπλάσιο µισθό από αυτά τα µεταπτυχιακά. Παίρνουν πολύ περισσότερα από άλλες δραστηριότητες και το ξέρουµε πάρα πολύ καλά αυτό το πράγµα. Έχουν
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άλλους τρόπους αυτοί για τους οποίους κάποιοι µιλάµε και τους
υπερασπιζόµαστε φανατικά.
Νοµίζω, όµως, ότι είµαστε σε θέση να κάνουµε αυτό το βήµα
και να δώσουµε αυτή τη δυνατότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Μαντά.
Ο κ. Κοντονής έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Παίρνω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, γιατί θέλω να υποστηρίξω δύο τροπολογίες, τις οποίες
έχουµε καταθέσει.
Κατά πρώτον, να ενηµερώσω τη Βουλή ότι τις είχαµε εντάξει
σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά λόγω του κατεπείγοντος τις φέραµε σήµερα ως τροπολογίες. Το νοµοσχέδιο
στο οποίο είχαν ενταχθεί θα συζητηθεί τον Σεπτέµβριο.
Δεύτερον, επειδή έγινε µία αναφορά από συνάδελφο Βουλευτή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι δεν ήµουν χθες στη
συζήτηση στην Ολοµέλεια, θέλω να πω ότι ήµουν στην Κω για
πολύ σοβαρό λόγο. Εξαιτίας των σεισµών, έχουν υποστεί κάποιες ζηµιές οι δοµές τις οποίες ελέγχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έπρεπε µε κλιµάκιο του Υπουργείου να ελέγξουµε το τι
συνέβη για να µην υπάρχει κανένα πρόβληµα τον Σεπτέµβριο,
στη λειτουργία των δικαστηρίων και των λοιπών καταστηµάτων,
τα οποία εποπτεύουµε.
Η πρώτη τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, έχει αριθµό 1177. Αναφέρεται στο επάγγελµα του συµβολαιογράφου και γίνεται εδώ
κάτι αντίστοιχο µε αυτό που περιλαµβάνεται στον Κώδικα περί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δικηγόρων. Αναφέρεται ότι οι συµβολαιογραφικοί σύλλογοι είναι
και παραµένουν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία λειτουργούν ως σύλλογοι σωµατειακής µορφής. Δεν αλλάζει τίποτα. Θέλαµε απλώς να υπάρχει µία αντιστοιχία. Μας
υποδείχθηκε και από την ανεξάρτητη αρχή. Αν και κατά τη γνώµη
µου ήταν περιττό, εµείς το εντάξαµε για να έχουµε πλήρη αντιστοιχία µε τους δικηγορικούς συλλόγους, δηλαδή να είναι και τα
δύο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία στηρίζονται
στη σωµατειακή µορφή.
Το δεύτερο άρθρο είναι η τροποποίηση του 98Α και δίδει τη
δυνατότητα στους συµβολαιογραφικούς συλλόγους, εάν προβαίνουν σε συµβάσεις υπέρ των µελών τους, αυτές οι συµβάσεις
να διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο. Θα µου πείτε ότι και αυτό
είναι αυτονόητο. Σωστά, είναι αυτονόητο, διότι όταν οι επιστηµονικοί σύλλογοι -είτε είναι δικηγορικός είτε συµβολαιογραφικός- προβαίνουν σε τέτοιου είδους συµβάσεις -όπως και εάν το
κράτος προβαίνει σε τέτοιου είδους συµβάσεις- αυτές οι συµβάσεις διέπονται από το Ιδιωτικό Δίκαιο.
Επίσης, έχω µία νοµοτεχνική βελτίωση. Στη διαδικασία των
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών δίδεται η δυνατότητα σε συµβολαιογράφους, οι οποίοι ανήκουν σε ένα συµβολαιογραφικό σύλλογο, που δεν έχει συµβληθεί και δεν έχει στην κατοχή του το
ολοκληρωµένο σύστηµα -αυτό που λέµε ηλεκτρονική πύλη και
πλατφόρµα- να µπουν στο σύστηµα ενός άλλου συµβολαιογραφικού συλλόγου, για να συµµετέχουν στους πλειστηριασµούς
κανονικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Σταύρος Κοντονής, καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εδώ υπήρξαν κάποιοι φόβοι ότι
αίρεται µε αυτόν τον τρόπο η κατά τόπον αρµοδιότητα του κάθε
συµβολαιογράφου, που προσδιορίζεται µε βάση το ειρηνοδικείο
της έδρας. Ουδεµία τέτοια περίπτωση υπάρχει και κανένας
φόβος για κάτι τέτοιο. Η κατά τόπον αρµοδιότητα παραµένει ως
έχει. Δεν αλλάζει τίποτα ούτε στον Κώδικα περί Συµβολαιογράφων ούτε στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Η διαδικασία θα
συνεχίζεται κανονικά. Απλώς, δίνουµε τη δυνατότητα σε κάποιους συµβολαιογράφους –εάν το επιθυµούν- να κάνουν χρήση
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας ενός άλλου συµβολαιογραφικού
συλλόγου.
Τέλος, είναι και η τροπολογία µε αριθµό 1187. Δίνεται µία παράταση έναρξης της επιτροπής –αφορά και το Υπουργείο Οικονοµικών και τον κ. Τσακαλώτο, µπορεί να δώσει περισσότερες
διευκρινίσεις ο κύριος Υπουργός- η οποία συγκροτήθηκε για
ελέγχους φορολογικού επιπέδου. Για την εύρυθµη λειτουργία
της δηλαδή, παίρνουµε µία παράταση από 1η Οκτωβρίου του
2017.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Γιατί ζητάτε τον λόγο, κύριε Τζαβάρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θέλω µια πεντάλεπτη παρέµβαση για την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Δεν νοµίζω ότι προβλέπεται τώρα αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, αναπληρωτής του Προέδρου του κόµµατος. Έχω το δικαίωµα να παίρνω τον λόγο όποτε τον ζητάω, εκτός εάν έχετε
κάνει καινούριο Κανονισµό, τον οποίο αγνοώ. Μα τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ε, όχι δεν έχουµε
κάνει. Επί των τροπολογιών θέλετε τον λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και ειδικότερα, για θέµα το
οποίο έχει σχέση µε τροπολογία, η οποία έρχεται την ύστατη
στιγµή σε µία διαδικασία που είναι άσχετη µε τις σπουδές ανωτάτου επιπέδου των δικηγόρων ή των νοµικών, αλλά έχει να κάνει
και µε γεγονότα, τα οποία ουσιαστικά αλλοιώνουν τη φυσιογνωµία του δικηγορικού και συµβολαιογραφικού λειτουργήµατος,
πρέπει να µου δώστε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Θέλετε να παρέµβετε
για την τροπολογία για τους συµβολαιογράφους;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γι’ αυτό µίλησε ο Υπουργός.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Να τον ακούσουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Εντάξει.
Παρακαλώ, κύριε Τζαβάρα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχετε επιβάλει καινούριο καθεστώς στη Βουλή; Έχετε επιβάλει καινούριο καθεστώς στη Βουλή,
µε βάση το οποίο πρέπει να ζητάµε τον λόγο από τον Υπουργό,
ειδικά οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Γιατί το κάνετε αυτό, κύριε Τζαβάρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εσείς πώς µιλάτε, κύριε Μαντά;
Και πώς εσείς αναφερόµενος σε εµένα, που ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ζητάω τον λόγο, µου λέτε ότι δεν έχω το δικαίωµα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εγώ σας είπα ότι δεν έχετε το δικαίωµα;
Το αντίθετο σας είπα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το αντίθετο σας είπε, κύριε Τζαβάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αφήστε το τι µου είπε. Είµαι
κατά τας φρένας, εν πάση περιπτώσει, υγιής και µπορώ να αντιλαµβάνοµαι τι µου λένε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Τζαβάρα, σας
παρακαλώ, προχωρήστε και κάντε την παρέµβασή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τη συγκεκριµένη τροπολογία,
κατά τρόπο που θεωρώ ότι δεν συµβιβάζεται ούτε µε την αµεσό-
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τητα ούτε µε την προφορικότητα ούτε και µε τη δηµοσιότητα,
αλλά κυρίως µε τη βάσανο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας
που πρέπει να έχουν θεσµικού χαρακτήρα ρυθµίσεις, οι οποίες
αλλοιώνουν τη φυσιογνωµία διαδικασιών και θεσµών, που έχουν
διαδραµατίσει βασικό ρόλο στον δηµόσιο τοµέα, ήταν απολύτως
αναγκαίο -και το λέω, κύριε Υπουργέ, σε εσάς, που είστε και δικηγόρος- να την έχετε φέρει σε νοµοσχέδιο. Αυτό είναι το
πρώτο.
Δεύτερον, τη φέρνετε µε τροπολογία και εδώ δηµιουργούνται
πλείστα όσα ερωτήµατα, τα οποία ευθέως θα σας τα θέσω.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τόσο ο δικηγόρος όσο και ο συµβολαιογράφος είναι άµισθοι δηµόσιοι λειτουργοί, δηλαδή η παροχή
των υπηρεσιών που προσφέρουν έχει δηµόσιο χαρακτήρα. Εξ
αυτού του λόγου, λοιπόν, και οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι συµβολαιογραφικοί σύλλογοι είναι δηµόσια νοµικά πρόσωπα. Τα δηµόσια νοµικά πρόσωπα είτε τους προσθέσετε το «σωµατειακής
µορφής» είτε όχι ή είναι δηµόσια νοµικά πρόσωπα ή είναι σωµατεία.
Επειδή, λοιπόν, αυτή η ενέργεια είναι ύπουλη και πονηρή, θα
σας πω τούτο: Θέλω, πρώτον, να µου εξηγήσετε σε τι αλλοιώνει
τον χαρακτήρα, τη λειτουργία, τη σπουδαιότητα και την αποτελεσµατικότητα των δικηγορικών συλλόγων και των συµβολαιογραφικών συλλόγων η πρόσθεση της φράσης «σωµατειακής
µορφής».
Και επειδή ακριβώς αυτό που ευθέως προκύπτει είναι ότι τοποθετείτε αυτήν την έκφραση, για να απαλύνετε την επόµενη
ρύθµιση, µε την οποία λέτε ότι οι συµβάσεις, που αναλαµβάνουν
τα δηµόσια νοµικά πρόσωπα των συµβολαιογραφικών συλλόγων
διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, θα ήθελα να είχα εδώ αυτήν την
αρχή των δηµοσίων συµβάσεων, γιατί έχω πληροφορία ότι ο βοηθός αυτού που είναι πρόεδρος στη συγκεκριµένη αρχή, έχει διατυπώσει διαφορετική άποψη και για τον λόγο αυτόν εκπαραθυρώθηκε, εάν είναι σωστή η άποψή µου. Θέλω να τοποθετηθείτε
συγκεκριµένα σε αυτό το θέµα.
Εδώ, λοιπόν, δεν µπορεί να παίζουµε µε δηµόσιους θεσµούς.
Γιατί εάν εσείς οι αριστεροί -όπως άκουσα προηγουµένως τον κ.
Μαντά- κόπτεστε για την ακεραιότητα του δηµοσίου χώρου και
υπερασπίζεστε όλες τις µορφές δηµόσιας λειτουργίας και δηµοσίας υπηρεσίας, που καλύπτονται από το Σύνταγµα, θα πρέπει
τουλάχιστον στο θέµα αυτό ή να αποσύρετε τη συγκεκριµένη,
την ύποπτη –το λέω µε παρρησία ότι είναι ύποπτη- διάταξη ή θα
πρέπει εδώ να µας παράσχετε εξηγήσεις του τι σηµαίνει η φράση
«σωµατειακής µορφής» και σε ποια συστηµατική προσέγγιση των
δηµοσίων νοµικών προσώπων αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο προσδίδει ή αφαιρεί κάποιες ιδιότητες, το ότι δηλαδή είναι σωµατειακής µορφής.
Υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που έχουν
πράγµατι οργάνωση κατ’ αναλογία προς τις διατάξεις του σωµατείου. Αυτό, όµως, δεν τους προσδίδει κανένα επιπλέον ιδιωτικού
χαρακτήρα προνόµιο ή χαρακτηριστικό, ώστε να έρχεσθε εδώ
µε τη διάταξη αυτή και να µας λέτε για οποιαδήποτε σύµβαση
αναλαµβάνει το δηµόσιο νοµικό πρόσωπο και µάλιστα για λογαριασµό των µελών του. Ποια είναι αυτή η περίπτωση όπου ο σύλλογος ο συµβολαιογραφικός, ο οποίος είναι ο προστάτης και ο
θεµατοφύλακας όλων των αγωνιστικών επαγγελµατικών παραδόσεων των συµβολαιογράφων, φθάνει στο σηµείο να γίνεται φορέας συγκεκριµένης δραστηριότητας, που έχει ως σκοπό τη
συνοµολόγηση και την υλοποίηση συµβάσεων; Τίνος περιεχοµένου συµβάσεων; Και υπό ποία µορφή µπορεί κάποιος που είναι
µέλος του συλλόγου για την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας, να δέχεται από τον φορέα τον συλλογικό, που
είναι δηµόσιο νοµικό πρόσωπο, να τον καλύπτει σε συµβάσεις;
Αυτά είναι θέµατα, τα οποία δεν µπορούν να µείνουν αναπάντητα
και πρέπει να µας τα εξηγήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Τζαβάρα.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας παρακαλώ, την προσοχή
σας, διότι εδώ θα καταλάβετε τι θα πει λαϊκισµός. Το 2013 τροποποιείται ο Κώδικας Δικηγόρων από την τότε πλειοψηφία και
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αναφέρει στο άρθρο 1: «Οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου σωµατειακής µορφής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό είπα και εγώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μα, τι λέτε τώρα; Μα, τι λέτε,
κύριε Τζαβάρα; Εδώ θέσατε θέµα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Προφανώς, δεν καταλαβαίνετε
ελληνικά, γιατί το συνέδεσα …
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι προφανές!
Λέµε, λοιπόν …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Για πείτε µου, µήπως λέει ότι
υπάρχει εκεί η περίπτωση οι δικηγορικοί σύλλογοι να αναλαµβάνουν ιδιωτικές συµβάσεις;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας καταλαβαίνω, κύριε Τζαβάρα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το λέει πουθενά ότι αναλαµβάνουν οι δικηγορικοί σύλλογοι ιδιωτικές συµβάσεις, που διέπονται
από το ιδιωτικό δίκαιο; Και δεν ντρέπεστε να απευθύνεστε σε
εµένα µε αυτόν τον τρόπο;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Καθίστε τώρα να ακούσετε …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, είναι κατάσταση αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Τζαβάρα …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Για πείτε µου, λοιπόν, αναφέρει
ότι τα δηµόσια νοµικά πρόσωπα, µπορούν να συνοµολογούν
ιδιωτικά; Αυτό να µου πείτε και αφήστε τον λαϊκισµό! Τον λαϊκισµό τον έχετε αναλάβει εργολαβικά εσείς.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αρκετά! Γελάσαµε µε αυτά τα
νούµερα, αρκετά! Αρκετά γελάσαµε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το «αρκετά» δεν έχετε το δικαίωµα να το λέτε σε εµένα από τη θέση, στην οποία βρίσκεστε.
Θα µε ακούτε εµένα και το «αρκετά» δεν θα το λέτε σε εµένα.
Βρείτε κανέναν άλλον να τα λέτε αυτά. Βρείτε κανέναν άλλον να
του λέτε «αφήστε αυτά» ή «καθίστε».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Τζαβάρα, σας
παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αρκετά γελάσαµε, κύριε Τζαβάρα. Τώρα καθίστε να ακούσετε. Τώρα θα ακούσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το «αρκετά» το λέτε σε εµένα;
Έχετε το δικαίωµα εσείς, κύριε, να µου λέτε πόσο θα µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Τζαβάρα, έγινε
κατανοητή η παρέµβασή σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τώρα θα ακούσετε. Καθίστε,
λοιπόν, να ακούσετε. Θέσατε κάποια ερωτήµατα, θα ακούσετε.
Καθίστε κάτω. Καθίστε, καθίστε. Αρκετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Υπουργέ, µην
µπαίνετε σε διάλογο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κάνατε τα ερωτήµατα και θέλετε απαντήσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Σε εµένα το λέτε το «αρκετά»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Μα, δεν είναι επί προσωπικού.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας λέω «αρκετά», διότι παρανοµείτε. Αυτήν την ώρα παραβιάζετε τον Κανονισµό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Παραλογίζεσθε, εκτρέπεσθε
και ουσιαστικά συµµετέχετε σε ένα αυταρχικό κυβερνητικό
σχήµα, που παραβιάζει τον λόγο της Βουλής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι να πω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Τζαβάρα, σας
παρακαλώ! Έγινε κατανοητό.
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Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, κι εσάς.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι να πω; Πραγµατικά, τι να πω;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ας ακούσουµε τον κύριο Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά. Εδώ
παίζονται παιχνίδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Μαντά, ας µην
κάνουµε τώρα διάλογο, να απαντήσει ο Υπουργός. Και προς σεβασµό και ως προς τους υπόλοιπους συναδέλφους, που περιµένουν πάρα πολύ ώρα.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τόσο ύποπτη, λοιπόν, είναι
αυτή η διάταξη, που εναρµονίζει τη διάταξη, που ισχύει για τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, που είναι οι δικηγορικοί σύλλογοι µε τους συµβολαιογραφικούς συλλόγους. Εδώ, λοιπόν,
δεν υπάρχει καµµία υποψία. Αυτό που ψήφισε η Βουλή το ‘13,
ισχύει και για τους συµβολαιογράφους από τώρα. Με το 98Α
λέµε ότι σε µία περίπτωση, σε αυτήν την οποία αναφέρει ρητά η
διάταξη και είναι αυτή που αφορά τη δηµιουργία ή την απόκτηση
άδειας χρήσης, συντήρησης, τεχνική λειτουργία, υποστήριξη
ηλεκτρονικών συστηµάτων λογισµικού, τα οποία προµηθεύεται
ο συµβολαιογραφικός σύλλογος, προς όφελος των µελών του,
η σύµβαση διέπεται από το Ιδιωτικό Δίκαιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Για πείτε µας, εξηγήστε µας. Να
µας πείτε, οι δικηγορικοί σύλλογοι ποια ιδιωτικά έργα αναλαµβάνουν;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ποια;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Με συγχωρείτε, οι συµβολαιογράφοι είναι κολεκτίβα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Τζαβάρα, σας
παρακαλώ, αφήστε τον Υπουργό να απαντήσει. Ας απαντήσει ο
Υπουργός.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Βλέπει ο κ. Τζαβάρας πως ό,τι
έχει πει καταρρίπτεται και πετάγεται συνεχώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Η απάντηση πρέπει
να είναι γενική και ουδέτερη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Του λέµε, λοιπόν, αυτή είναι η
διάταξη στη συγκεκριµένη…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι κολεκτίβα; Είναι συνεταιρισµός; Έχουν εµπορική ιδιότητα; Μα, τι λέτε τώρα; Τι δουλειά
έχει αυτό που λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ, είναι κατανοητό. Ας κλείσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι καταλάβατε, κύριε Πρόεδρε,
ότι είναι κατανοητό; Τι καταλάβατε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Δεν κατάλαβε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εδώ κάνουµε µεγάλα άλµατα,
ακόµη και στα νοµικά, λες και το κράτος που είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, όταν λειτουργεί ως fiscus, δεν διέπεται
η σύµβαση που µπορεί να συνάψει, από το Ιδιωτικό Δίκαιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι δουλειά έχει αυτό που λέτε
τώρα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Τζαβάρα, ακούστε µε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μα, είναι σοβαρά πράγµατα
αυτά που λέτε; Μπερδεύετε το κράτος ex fiscus ως φορέα ιδιωτικής οικονοµίας µε το κράτος ως imperium;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Διαβάστε τη διάταξη. Όταν
συµβάλλεται ως ιδιώτης το κράτος, κύριε Τζαβάρα, συµβάλλεται
ως ιδιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι είναι αυτά; Τι κατασκευές
είναι αυτά; Θα µας ακούει και κανείς που ξέρει και θα γελά µετά,
όχι τίποτα άλλο!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
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και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εντάξει, τι να πω;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Καταγράφηκαν στα
Πρακτικά οι θέσεις όλων. Ας τελειώσουµε.
Κύριε Υπουργέ, ας κλείσουµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτές οι συµβάσεις είναι συµβάσεις αυτού του επιπέδου. Και λέµε, για τη συγκεκριµένη…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Οι συµβολαιογράφοι τη θέλουν
αυτή;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Βεβαίως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ως; Κάνετε λάθος!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, κάνετε εσείς λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Τζαβάρα, δεν
γίνεται διάλογος.
Κύριε Υπουργέ, µην του απαντάτε. Μην ανοίγουµε διάλογο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ. Παρατυπεί επί µονίµου βάσεως, τι να κάνω; Δεν θέλω να φανεί ότι
δεν δίδω απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Έχει καταγραφεί στα
Πρακτικά η θέση σας. Περιµένουν οι Υπουργοί, περιµένουν Βουλευτές.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Τζαβάρα, κύριε Μαντά, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ!
Κύριε Υπουργέ, τελειώσατε; Ας µην κάνουµε διάλογο τώρα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω
στον κ. Τζαβάρα ότι δεν υπάρχει κανένα ύποπτο στοιχείο σ’ αυτή
τη διάταξη. Διευκολύνεται απολύτως και η ολοµέλεια των συµβολαιογραφικών συλλόγων, που πάγιο αίτηµα είχε αυτή τη ρύθµιση από την εποχή του Υπουργού, του κ. Ρουπακιώτη, της δικής
σας Κυβέρνησης. Υλοποιείται σήµερα και παίρνουµε µια περίπτωση, την περίπτωση του 98 Α’, για την οποία λέµε ότι αυτές οι
συµβάσεις διέπονται από το Ιδιωτικό Δίκαιο, ακριβώς για να εξυπηρετηθούν οι σύλλογοι σ’ αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι εµπρός µας. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα ύποπτο και σας
παρακαλώ, τέτοια συνωµοσιολογικά σενάρια να µην τα προβάλλετε µε αυτή την ένταση, ειδικά µάλιστα, όταν παίρνετε τις αντίστοιχες απαντήσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Παππάς.
Κύριε Παππά, θα µου εξηγήσετε τι ακριβώς θέλετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παίρνω τον λόγο, όπως τον πήρε και ο κ.
Τζαβάρας και θα συνεχίσω µε την οµιλία µου.
Είδαµε να καταγγέλλει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Παππά, ως τι
παίρνετε τον λόγο αυτή τη στιγµή;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το πρωί αποφασίστηκε, κάθε πέντε Βουλευτές να µιλά ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Πώς δώσατε τον λόγο στον κ. Τζαβάρα
ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Παππά, είναι
κάθε πέντε Βουλευτές ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Δεν
έχουν παρεµβληθεί Βουλευτές. Είναι η σειρά της κ. Αναγνωστοπούλου. Σας το είπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θέλετε να ανέβετε, κυρία Αναγνωστοπούλου, εσείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ναι, είναι η σειρά της.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία είστε, να ανέβετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Παππά, ας µην
παραβιάσουµε τη σειρά. Διευκολύνετε λίγο το Προεδρείο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εγώ να κατέβω. Ναι, προς Θεού, τι πράγµατα είναι αυτά;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Να διευκολύνετε το
Προεδρείο. Και ο κ. Δανέλλης είναι εδώ τέσσερις ώρες, όσο είµαι
και εγώ. Ο κ. Δανέλλης περιµένει τέσσερις ώρες πριν από εσάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ακούστε, λοιπόν, ένα λεπτό, όπως δώσατε τον λόγο στον κ. Τζαβάρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Θα σας δώσω δύο
λεπτά, αλλά µόνο δύο. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγµα. Έγινε
κατάληψη της Έδρας αυτή τη στιγµή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ο κ. Κοντονής καταγγέλλει τον κ. Τζαβάρα, ως λαϊκιστή. Εγώ θα σας καταγγείλω, όχι ως λαϊκιστή,
αλλά ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, που δεν έρχεστε σε καµµία συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας. Γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, ότι ο Κοινοβουλευτικός του
Εκπρόσωπος φέρνει ακριβώς την ερώτηση, που έκανε χθες το
βράδυ ο κ. Λαγός της Χρυσής Αυγής απ’ αυτό το Βήµα στον κ.
Κοντονή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ο κ. Γεωργαντάς. Κάνετε
λάθος!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Εγώ το είπα πρώτος!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ο λαϊκιστής κ. Τζαβάρας…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έρχεστε δεύτερος!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Εγώ το είπα πρώτος. Πέντε λεπτά
στην οµιλία µου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν έρχοµαι καθόλου δεύτερος. Έρχοµαι
πρώτος. Αποφασίστε τι θέλετε, αποφασίστε πώς δεξιοί ή αριστεροί –το ίδιο πράγµα είναι- θα πάρετε τα σπίτια των Ελλήνων.
Να συνεχίσω την οµιλία µου, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Όχι, η κ. Αναγνωστοπούλου θα ανέβει στο Βήµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Όποτε θέλετε, εµείς εδώ είµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κυρία Αναγνωστοπούλου, σας ζητώ συγγνώµη και ευχαριστώ για την υποµονή
σας.
Κυρία Αναγνωστοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µια τροπολογία, εκ
παραδροµής, χθες δεν κατατέθηκε. Δεν θα αναφερθώ ούτε
τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κυρία Αναγνωστοπούλου, να δώσουµε ένα λεπτό στον κύριο Υπουργό, εάν έχετε
την καλοσύνη;
Κύριε Γαβρόγλου, επειδή την κάλεσα ήδη στο Βήµα, να τη σεβαστούµε, γιατί περιµένει πολλή ώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα µας εξηγήσει το «εκ παραδροµής»;
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να εξηγήσει την παραδροµή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Σας παρακαλώ! Δεν θα προεδρεύετε
εδώ. Θα προεδρεύει το Προεδρείο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ απευθύνοµαι στον κύριο
Πρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, ας προχωρήσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Υπάρχει ένα θέµα µε τις συµβάσεις για
τη µεταφορά των µαθητών. Πρέπει να πληρώνονται οι µεταφορείς. Λόγω της γραφειοκρατίας, υπάρχει µια ρύθµιση από το
Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο Παιδείας, για να
διευκολυνθεί η πληρωµή των µεταφορέων, ώστε τα παιδιά να
µπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Αναγνωστοπούλου, έχετε τον λόγο και ευχαριστώ πολύ
για την υποµονή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ και εγώ.
Συζητάµε, κυρίες και κύριοι, στην Ολοµέλεια από χθες ένα νοµοσχέδιο, µε το οποίο αυτή η Κυβέρνηση προσπαθεί και στην
παιδεία, όπως και στην υγεία ή την εργασία κ.λπ., να ξαναστήσει
ή σε κάποιες περιπτώσεις να στήσει, τους θεµελιώδεις άξονες
ενός πραγµατικού κοινωνικού κράτους, τους οποίους εκθεµελίωσε η επέλαση της κρίσης και του νεοφιλελευθερισµού στην
Ελλάδα -ενός νεοφιλελευθερισµού, που έχει µεν τα γενικά χαρα-
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κτηριστικά, που συναντάµε παντού, σε συνδυασµό όµως µε τα
ιδιαίτερα, που αποκτά στην ελληνική περίπτωση, λόγω παθογενειών του ελληνικού κράτους, που εσείς οικοδοµήσατε, δηλαδή
η Αντιπολίτευση.
Και εξηγούµαι, ξεκινώντας από τα περίφηµα µεταπτυχιακά. Το
σχέδιο που προτείνετε –το ακούσαµε σήµερα και έχουµε ακούσει
και άλλες φορές- και το οποίο προτάθηκε µε εµβληµατικό τρόπο
από το νοµοσχέδιο της κ. Διαµαντοπούλου µε τον ν.4009 βασίζεται σε όλες τις αρχαϊκότητες του ελληνικού κράτους, σε συνδυασµό µε τις αντιλήψεις µιας αστικής τάξης, χωρίς συνείδηση,
πολλές φορές, του ρόλου της και µε στρεβλό τρόπο αναπαραγωγής σε ένα περιβάλλον νεοφιλελευθερισµού.
Κυρίες και κύριοι, κόπτεστε για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Τελευταία έχει γίνει πολύς λόγος. Υπάρχει η υπ’ αριθµό
2411/2012 Απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία
πάρθηκε µε οριακή πλειοψηφία, που αναφέρει ρητά ότι τα δίδακτρα επιβάλλονται κατ’ εξαίρεση και γι’ αυτό αποφασίζει η Βουλή
µε εισήγηση του Υπουργού Παιδείας. Τι δεν καταλαβαίνετε από
αυτό;
Το Συµβούλιο της Επικρατείας ορίζει ότι αυτός που αποφασίζει για τα δίδακτρα είναι αυτός που λογοδοτεί στον ελληνικό λαό
και δεν είναι αυτοί που δεν λογοδοτούν στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εδώ σε αυτή τη Βουλή, αυτές τις µέρες, χθες και σήµερα,
θα έπρεπε να συζητάµε για το ποιο θα είναι το όριο των διδάκτρων και να πούµε στον Υπουργό πώς πρέπει να ελέγξει τα ανώτατα ιδρύµατα και να τον εξουσιοδοτήσουµε γι’ αυτό, και όχι να
αφήσουµε το τοπίο και να πυροβολούµε τον Υπουργό, γιατί δεν
πρέπει να «στραγγαλίζει» τα πανεπιστήµια.
Το σκεπτικό του Συµβουλίου της Επικρατείας ήταν ότι δεν πρέπει να καταλύεται η θεµελιώδης συνταγµατική αρχή της ισότιµης
πρόσβασης στην παιδεία. Εάν δε, διαβάσετε και το σκεπτικό της
µειοψηφίας, η οποία ήταν πολύ ισχυρή, λέει κατηγορηµατικά ότι
τα µεταπτυχιακά πρέπει να είναι δωρεάν, διότι υπάρχουν τρεις
ενιαίοι κύκλοι στην ανώτατη εκπαίδευση: πρώτος κύκλος, προπτυχιακά, δεύτερος κύκλος, µεταπτυχιακά, τρίτος κύκλος, διδακτορικά.
Εγώ δεν είµαι επιφανής συνταγµατολόγος, κύριε Λοβέρδο,
αλλά επειδή ξέρω ότι οι αποφάσεις ερµηνεύονται πολιτικά, ο καθένας κάνει την ερµηνεία που θέλει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Θα σας εξηγήσω γιατί είπα ότι υπάρχουν παθογένειες σε αυτά
που λέτε και αρχαϊκότητες και στρεβλή αναπαραγωγή της αστικής τάξης. Κόπτεστε σήµερα για τους πανεπιστηµιακούς. Είµαι
και εγώ πανεπιστηµιακός και έχω την τιµή να προέρχοµαι από
ένα πανεπιστήµιο και από ένα τµήµα, το οποίο δεν επέβαλε ποτέ
δίδακτρα στα µεταπτυχιακά -και εν καιρώ κρίσης- δεν πληρώθηκε
ποτέ κανένας καθηγητής επιπλέον αµοιβή, επειδή δίδασκε στα
µεταπτυχιακά.
Δεν µπορεί να υπάρχει ένας ξεκοµµένος κύκλος στο πανεπιστήµιο, όπου κάποιοι παίρνουν το 100% ως αµοιβή των διδάκτρων. Εδώ υπάρχει κάποιο πρόβληµα. Υπέρ αυτών είστε. Δεν
κόπτεστε για τον µικρό λαό, για τους πολλούς πανεπιστηµιακούς, αλλά για κάποιους πανεπιστηµιακούς, που είναι και λίγοι,
τους οποίους θα «στραγγαλίσει» ο Υπουργός, αν παρεµβαίνει.
Αυτοδιοίκητο σε αυτό το πλαίσιο: Από πού και ως πού το αυτοδιοίκητο ταυτίζεται µε το αυτόνοµο; Εκεί που πέφτει δηµόσιο
χρήµα, υπάρχει λογοδοσία στις εκλεγµένες αρχές, γιατί αυτές
λογοδοτούν µε τη σειρά τους στον ελληνικό λαό.
Στη Φινλανδία, η οποία είναι και νεοφιλελεύθερη χώρα κατά
τα άλλα µε νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, γιατί ο Υπουργός Παιδείας αποφασίζει κάθε χρόνο µε υπουργική απόφαση για το
ύψος των διδάκτρων, τα οποία τα πέντε –νοµίζω- τελευταία χρόνια έχουν µείνει στα 1.900 ευρώ περίπου; Γιατί η Φινλανδία δεν
έχει δίδακτρα; Γιατί η Γαλλία, η Δανία –τα είπε ο κ. Μαντάς προηγουµένως, για να µην επαναληφθώ- δεν έχουν δίδακτρα; Και αν
υπάρχουν τέλη εγγραφής, ο Υπουργός Παιδείας τα καθορίζει.
Το αυτοδιοίκητο δεν σηµαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτο. Κι εκεί
είναι οι αρχαϊκότητες αυτού του κράτους, οι οποίες έχουν στοιχίσει πάρα πολύ στην κοινωνία. Δηλαδή τι κάνουµε; Αφήνουµε
µια ελάχιστη -ελάχιστη!- µειοψηφία καθηγητών, η οποία χρησι-
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µοποιώντας το δηµόσιο αγαθό –το πανεπιστήµιο- µπορεί από
εκεί και πέρα να πλουτίζει.
Διάβασε χθες η κ. Κεραµέως την ανακοίνωση ενός πανεπιστηµίου από αυτά που διαµαρτύρονται για τα µεταπτυχιακά. Δεν θα
το αναφέρω εγώ εδώ. Ο πρύτανής του πέρυσι, όταν του είπα
«δεν µπορείτε να βάζετε συνέχεια δίδακτρα 8.000 ευρώ, 10.000
ευρώ σε τέτοιες εποχές και να τα παίρνετε ως αµοιβή 100%», γύρισε και µου είπε «εσένα τι σε πειράζει εάν τα βάζουµε στις τσέπες µας;». Όταν το είπα αυτό σε επιτροπή της Βουλής, είχε γίνει
χαµός πέρυσι. Ναι, µας πειράζει πάρα πολύ, γιατί είναι δηµόσιο
αγαθό.
«Θα κλείσουν τα µεταπτυχιακά και θα φύγει κόσµος» κ.λπ..
Ακούσαµε όλες αυτές τις απειλές από χθες.
Το brain drain πότε ξεκίνησε; Πότε κορυφώθηκε; Πότε έφυγε
πάρα πολύς κόσµος; Μήπως έχετε καταλάβει; Έφυγε την εποχή
που τα δίδακτρα ήταν απολύτως ανεξέλεγκτα. Τότε ήταν η µεγάλη φυγή. Το αναφέρω για να ξέρουµε τι λέµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Σε αυτές τις εποχές που ζούµε, τις δύσκολες εποχές της κρίσης, εγώ ήθελα να πω ένα πράγµα: Χρειάζεται ενότητα δυνάµεων. Αντί δηλαδή να υπάρξει κατασπατάληση και φέουδα
κάποιων πανεπιστηµιακών ή κάποιων τµηµάτων που θεωρούν ότι
είναι καλύτερα από τα άλλα µέσα στα ίδια τα ιδρύµατα -και µάλιστα, έλεος, κρίνεται η αξιοσύνη ενός πανεπιστηµιακού από την
τιµή που παίρνει- θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, το παράθυρο που
ανοίγετε µε τον ενιαίο χώρο να προχωρήσει ακόµα παραπέρα,
όταν γίνει µια δυνατή ώσµωση ανάµεσα σε ερευνητές και πανεπιστηµιακούς, όπως έχει γίνει σε πολύ σηµαντικά κράτη µε πολύ
σηµαντική εκπαίδευση. Γι’ αυτά έπρεπε να συζητάµε σήµερα:
Πώς ο καθένας βλέπει τον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης, έρευνας,
όπως στη Γαλλία, τη Γερµανία κ.λπ.. Γι’ αυτά έπρεπε να συζητάµε. Όχι σε αυτά που έχουµε κολλήσει.
Και έρχοµαι σε ένα τελευταίο θέµα, στο οποίο θέλω να αναφερθώ και είναι η αριστεία. Λέτε συνέχεια για την αριστεία. Προσωπικά, είµαι ιστορικός. Έχω συναδέλφους πανάξιους, που
έχουν κριθεί από τα µεγαλύτερα πανεπιστήµια του κόσµου. Και
έρχονται εδώ αυτοί οι άριστοι στην Ελλάδα και από ποιους κρίνονται αν είναι άριστοι ή όχι; Από κάποιους εκδότες, µε τους
οποίους εσείς συναγελάζεστε. Και το κριτήριο ποιο είναι; Από τα
«λιπαρά» λόγω φοροδιαφυγής στόµατα αυτών των εκδοτών,
πόσο πατριώτες είναι ή όχι. Εάν θέλουµε πραγµατική επιστήµη,
θα ξέρουµε και τι εννοούµε µε την αριστεία.
Κι ένα τελευταίο σηµείο: Μίλησα για το άσυλο στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων. Δεν θα επανέλθω. Η εµµονή όµως ότι
τα πανεπιστήµια είναι άντρο παραβατικότητας, εγκληµατικότητας και όλα αυτά, κάπου αποσκοπεί. Μόνο αθώα δεν είναι. Η διαφορετικότητα µέσα στα πανεπιστήµια είναι πραγµατικά
απόκτηµα αυτής της κοινωνίας.
Απορώ µε εσάς του ΠΑΣΟΚ, πώς δεν το καταλαβαίνετε αυτό,
αυτήν την ιστορική παράδοση εκδηµοκρατισµού και παιδείας και
έρχεστε τώρα να ταυτιστείτε µε αυτούς, οι οποίοι θέλουν κατάργηση, χωρίς βέβαια, να καταργείται µε αυτόν τον τρόπο η παραβατικότητα. Αυτό το ζήσαµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρω ότι θέλουν πολλοί και πολλές να µείνουµε Ευρώπη, να είµαστε εκσυγχρονιστές, να µην
πάµε πίσω, να προχωρήσουµε. Σας διαβάζω τους τίτλους µόνο
από έξι, εφτά άρθρα που έχουν γραφτεί τα τελευταία έξι, εφτά
χρόνια σε δύο περιοδικά -στα οποία τυχαίνει να είµαι και συνδροµητής- το «London Review of Books» και το «New York Review of
Books».
Αρχίζω από τον Δεκέµβρη του 2011, Κιθ Τόµας: «Τα πανεπιστήµια στο στόχαστρο». Συνεχίζω µε το 2012 του Πόλ Σίµπραϊτ:
«Πώς να υπερασπιστούµε τα πανεπιστήµια». Συνεχίζω µε το 2012
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και µε το περιοδικό «New York Review of Books», ‘Ανθονι Γκρέιφον: «Μπορούν τα πανεπιστήµια να σωθούν». Πάµε στο 2013
άρθρο του Στέφαν Κολίνι από το Cambridge: «Ξεπούληµα». Συνεχίζω, Ιούλιος του 2015, πάλι «New York Review of Books», ‘Αντριου Ντελµπάνκο: «Τα πανεπιστήµιά µας: Η εξοργιστική
πραγµατικότητα». Τέλος στο 2016, η Ράνα Φόρουχαρ στο «New
York Review of Books»: «Πώς η χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων µπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή».
Είµαστε µέρος αυτής της συζήτησης; Όταν λέτε να πάµε
µπροστά, να εκσυγχρονιστούµε, είµαστε µέρος αυτής της συζήτησης; Ξέρουµε ότι υπάρχει πρόβληµα -το είπε νοµίζω και ο Χρήστος Μαντάς- και ότι υπάρχουν φοιτητές που δεν µπορούν να
ανταπεξέλθουν στο χρέος, στα φοιτητικά δάνεια στο Ηνωµένο
Βασίλειο; Ότι υπάρχουν µέλη ΔΕΠ που όλο και περισσότερο,
στην Αµερική προσλαµβάνονται, χρησιµοποιώντας το µοντέλο
των Γουόλ-Μαρτ, ως προσωρινοί εργαζόµενοι;
Ξέρουµε ότι υπάρχει µια ολόκληρη συζήτηση για ένα πανεπιστήµιο, που όλο και περισσότερο κεντρικό και πρωτεύοντα ρόλο
έχει η διοίκηση; Ότι υπάρχει ένα επιχειρηµατικό µοντέλο, που
υπάρχει τεράστια διοίκηση, στην οποία έχουν και τις αντίστοιχες
και βεβαίως-βεβαίως ανταγωνιστικές αµοιβές; Ότι έχουµε την
αυξανόµενη εµπορευµατοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης,
την εργαλειοποίηση; Θα γυρίσω σε αυτό.
Ξέρουµε ότι η χρηµατοδότηση από εταιρείες και η ποιότητα
αυτής της έρευνας είναι εντελώς προβληµατική στα καλύτερα
πανεπιστήµια στον κόσµο; Δεν είναι οι πανεπιστηµιακοί που αγοράζονται, αλλά αυτός που πληρώνει σιγά-σιγά επηρεάζει και τη
θεµατολογία και τη µεθοδολογία. Ξέρουµε ότι υπάρχει χρηµατοδότηση από εταιρείες, οι οποίες εξαγοράζουν τη µυστικοπάθεια
και την µη προσβασιµότητα των αποτελεσµάτων µέσα από συµβάσεις και ρήτρες εµπιστευτικότητας; Άρα, η γνώση δεν είναι
γνωστή και ανοιχτή για όλους.
Ξέρουµε ότι φεύγουν πανεπιστηµιακοί από τα πανεπιστήµια
στην Αγγλία, γιατί βαρέθηκαν, αντί να διδάσκουν, να γράφουν
φόρµες για την αξιολόγηση και για τη διδασκαλία; Ξέρουµε τα
κολπάκια, που κάνει κάθε βρετανικό και αµερικανικό τµήµα στην
αξιολόγηση για να πάνε καλύτερα και αντί να στοχεύουν στην
έρευνα, αγοράζουν καθηγητές έναν µήνα πριν την αξιολόγηση,
για να πάρουν µεγαλύτερη βαθµολογία; Τα ξέρουµε αυτά; Τα συζητάµε;
Όταν λέτε εσείς να πάµε µπροστά, σαν να ξέρουµε ποια είναι
η λύση, σαν να ξέρουµε ότι εκεί υπάρχει Βαλχάλλα και το µόνο
που έχουµε να κάνουµε είναι να αντιγράψουµε, τα έχετε συζητήσει, τα έχετε σκεφτεί; Οι αντιπροτάσεις σας αντιµετωπίζουν
αυτό το θέµα;
Να σας πω την εµπειρία µου από τη διαπραγµάτευση. Υπάρχει
πολύ µεγάλος καηµός των θεσµών για την απολιτικοποίηση του
κράτους. Σε κάποια συµφωνώ, γιατί έχουν στόχο το πελατειακό
σύστηµα που φτιάξατε, σε κάποια διαφωνώ. Όµως, δεν υπάρχουν θεσµοί να µας πουν και να µας επιτρέπουν να κάνουµε θεσµούς, που προστατεύουν από το ιδιωτικό συµφέρον.
Δεν µιλάω τώρα για τα πανεπιστήµια. Μιλάω για το ΤΑΙΠΕΔ,
για το νέο ταµείο. Εµείς προσπαθούµε να το παλέψουµε αυτό.
Είναι σαν να µην υπάρχει πρόβληµα ιδιωτικών συµφερόντων και
πώς επηρεάζουν και πώς παίρνουν µεγαλύτερη δύναµη. Σαν
αυτό να µην το έχετε σκεφτεί. Δεν είναι κίνδυνος το ιδιωτικό συµφέρον, που θέλει να µπει µέσα στα πανεπιστήµια; Με ποια διαδικασία λογοδοσίας θα το προστατέψουµε αυτό;
Δεν µπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ Βουλευτές και, µάλιστα, και πανεπιστηµιακοί Βουλευτές, που το θεωρούν απαράδεκτη παρέµβαση του κράτους, αν θέλεις να
διδάξεις σ’ ένα µεταπτυχιακό που έχει δίδακτρα, να διδάσκεις σ’
ένα που δεν έχει δίδακτρα. Έτσι θα επινοήσουµε το νέο πανεπιστήµιο; Θα συζητήσουµε µαζί σε αυτές τις συνθήκες, τις παγκόσµιες, που το πανεπιστήµιο είναι σε κρίση, πώς επινοούµε το
καινούριο δηµόσιο πανεπιστήµιο;
Δίνει όλες τις απαντήσεις το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας; Όχι. Κανείς δεν θα ισχυριζόταν ότι θα µπορούσε να δώσει
σε όλα λύσεις. Αρχίζει κάποιες ρυθµίσεις, για να µπορούµε να
σκεφτούµε πώς µπορούµε να προστατέψουµε το δηµόσιο πανεπιστήµιο, που εσείς δεν το κρατήσατε ποτέ δηµόσιο και φωνά-
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ζετε τώρα ότι δεν είναι και καλό κιόλας;
Είναι µεγάλη παρέµβαση να µην υπάρχουν µεταπτυχιακά από
ένα τµήµα που διδάσκει µόνο ένας-δύο από αυτό το τµήµα και
έρχονται από άλλο; Είναι ακαδηµαϊκότητα αυτό; Είναι κάτι που
µπορεί να το υποστηρίξετε; Δεν είναι µεταπτυχιακά-φαντάσµατα,
που υπάρχει ένας καθηγητής και φέρνει πέντε, έξι, οχτώ, δέκα
από άλλα πανεπιστήµια και το τµήµα δεν έχει κάποιον έλεγχο,
ώστε να ξέρει τι γίνεται;
Είναι αιχµή κατά της δηµοκρατίας ότι οι φοιτητές θα παίρνουν
µέρος; Είναι αιχµή κατά της δηµοκρατίας ότι δεν θα υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο; Δηλαδή, αυτή είναι η άποψή σας για τη δηµοκρατία; «Winner takes it all», που λένε οι Αµερικάνοι; Όποιος
κερδίσει στις εκλογές κάνει ό,τι θέλει, όπως είναι και στην τοπική
αυτοδιοίκηση, που και αυτό πρέπει να το διορθώσουµε; Δεν χρειάζεται να βρούµε λύσεις; Δεν χρειάζεται να συζητήσουν οι πανεπιστηµιακοί; Κερδίζεις τις εκλογές και τελείωσες; Κάνεις ό,τι
θέλεις; Αυτή είναι η άποψή σας για τη δηµοκρατία;
Εγώ βλέπω ένα νοµοσχέδιο, που αρχίζει αυτήν τη συζήτηση
και την υπονόηση του δηµόσιου πανεπιστηµίου. Βλέπω ότι γίνεται έλεγχος στα µεταπτυχιακά προγράµµατα. Βλέπω ότι γίνεται
διαφάνεια στα ΕΛΚΕ και όχι µόνο διαφάνεια. Γιατί µου ζήτησε ο
Υπουργός Παιδείας να συζητήσω µε τους πρυτάνεις, ακριβώς
για να υπάρχει ευελιξία, να βρούµε αυτήν τη νέα ισορροπία. Τη
βρήκαµε; Δεν ξέρω. Θα το δούµε. Θα το διορθώσουµε, αν δεν
είναι η σωστή ισορροπία. Όµως, αυτό προσπαθούµε, να µπορούν να κάνουν τα προγράµµατα, να υπάρχει χρηµατοδότηση,
αλλά να υπάρχει και ένας έλεγχος.
Να πω κάτι και για το άσυλο; Γιατί κρυβόµαστε πίσω από το
δάχτυλό µας και δεν λέµε αυτό που έπρεπε όλοι να συζητήσουµε; Είναι παράνοµη πράξη οι καταλήψεις ή δεν είναι; Αυτό
δεν είναι το βασικό πάνω στο οποίο διαφωνούµε και αρχίζουµε
και συζητάµε για ναρκωτικά και άλλα; Αυτό δεν είναι; Δεν θέλουν
κάποιοι να µη γίνονται καταλήψεις; Γιατί δεν το λέµε ανοιχτά;
Εγώ έχω πάρει µέρος σε πολλές καταλήψεις. Επιπλέον,
θεωρώ ότι πολλές καταλήψεις είναι λάθος. Όµως, στη δική µου
ιδέα της δηµοκρατίας, τα δικαιώµατα δεν είναι µόνο για ανθρώπους που συµφωνούν µε εµένα. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει µια
κατάληψη, µε την οποία εγώ δεν συµφωνώ, δεν σηµαίνει ότι είναι
και λάθος, ότι δεν µπορώ να συζητήσω, ακόµα κι αν είναι λάθος
αυτή η κατάληψη και µε τους λάθος στόχους και µε τις λάθος
µεθόδους. Όµως, είναι µια κατάληψη, για κάποιο λόγο.
Κάποιοι ήθελαν να συζητήσουν και να δηµιουργήσουν ένα
συµβάν για να µπορεί να συζητηθεί. Πείτε αυτό, όµως. Μη µας
λέτε τώρα για τα ναρκωτικά και τη βία και σ’ αυτό. Πείτε ότι δεν
θέλουµε καταλήψεις, ότι είναι αντιδηµοκρατικό, ότι οι φοιτητές
πρέπει να κάτσουν στα αυγά τους και να µην ασχολούνται.
Επιτρέψτε µου να τελειώσω µε δύο αξίες για την πανεπιστηµιακή και την άλλη παιδεία, µία που δεν τη υποστηρίζω και µία
που την υποστηρίζω. Είπε ο Πρόεδρος του Ποταµιού ότι πρέπει
να έχουµε αξιολόγηση και η χρηµατοδότηση να επηρεάζεται από
αυτό. Όσο καλύτερα πας, τόσο πιο πολλά χρήµατα θα παίρνεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Η έρευνα, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, η
έρευνα. Δεν διαφωνώ. Αν το διαστρέβλωσα, αυτό εννοούσα και
αυτό θα πω.
Θα σας πω γιατί είναι λάθος αυτό. Και θα σας πω, κύριε Μαυρωτά, γιατί θεωρώ ότι η ανταγωνιστικότητα δεν έχει σχέση στο
πανεπιστήµιο.
Εγώ, όταν ήµουν στην ΑΣΟΕΕ, ήµουν σε ένα επιτυχηµένο
τµήµα –θεωρώ- που είχε ένα πολύ επιτυχηµένο µεταπτυχιακό και
ένα πολύ επιτυχηµένο ερευνητικό τµήµα. Και µε παρακαλούσαν
από δυο επαρχιακά πανεπιστήµια –να µην πω ποια είναι- να πάω
να τους δώσω τα φώτα µου -όχι τα φώτα µου- να τους εξηγήσω
πώς κάνουµε, πώς οργανώνουµε εµείς την έρευνα, πώς λειτουργούν οι φοιτητές. Έπρεπε να το κάνω ή δεν έπρεπε, κατά τη
γνώµη σας; Εγώ λέω ότι έπρεπε. Γιατί, όµως, να δυναµώσω ένα
τµήµα –θα µου πει ο Πρόεδρός µου- που είναι ανταγωνιστής µας
τώρα για ερευνητικά χρήµατα; Γιατί να το κάνω αυτό;
Ο ανταγωνισµός δεν είναι για την παιδεία. Αν το Πανεπιστήµιο
των Ιωαννίνων πάει στα οικονοµικά καλύτερα από εµένα, δεν
χάνω από αυτό εγώ που είµαι στο Πανεπιστήµιο Αθηνών τώρα,
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αλλά κερδίζω. Έχω καλύτερους φοιτητές και καλύτερη έρευνα.
Γιατί χάνω εγώ από αυτό; Άρα, γιατί να υπάρχει ανταγωνισµός
από ένα τµήµα; Είναι δηµόσιο εγχείρηµα η παιδεία!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δεν έχει να κάνει µε το ποιος θα πάει καλύτερα. Είναι άλλο
πράγµα κάθε τµήµα να θέλει να πάει καλύτερα από ό,τι πήγε πέρυσι και άλλο πράγµα να θέλει να πάει καλύτερα από ένα άλλο
τµήµα, γιατί τότε αρχίζουν τα παιχνίδια της αξιολόγησης και το
παιχνίδι τού να µπορείς να πείσεις τους άλλους ότι είσαι καλύτερος από τους υπόλοιπους.
Και θέλω να µιλήσω και για τη µία αξία που υποστηρίζω, που
δεν βλέπω να την υποστηρίζετε εδώ πέρα, την αξία της αυταξίας.
Σε µια από τις σταυροφορίες, ο Ιβ Λε Πρετόν βλέπει µπροστά
του, καθώς πήγαινε προς τους Ιερούς Τόπους, µια τρελή. Ξέρουµε ότι είναι τρελή, γιατί έχει µαλλιά σαν τα βιτρό, που θα
δείτε στις εκκλησίες. Οι γυναίκες πρέπει να είναι σεµνές και πρέπει να έχουν µαλλιά µαζεµένα. Όταν έχουν µαλλιά σηκωµένα,
είναι τρελές και άρα, δεν τις ελέγχουµε.
Αυτή η κυρία έχει µια δάδα φωτιάς στο ένα χέρι και έναν κουβά
νερό στο άλλο χέρι. Και τη ρωτάει ο Ιβ Λε Πρετόν: «Τι κάνεις, κοπέλα µου;». Φαντάζοµαι δεν το είπε ακριβώς έτσι. Και λέει: «Με
τη φωτιά θέλω να κάψω τον παράδεισο και µε το νερό θέλω να
σβήσω τη φωτιά της κόλασης, γιατί δεν θέλω κανένας να αγαπάει τον Θεό είτε γιατί θα πάει στον παράδεισο είτε γιατί θέλει
να αποφύγει την κόλαση. Θέλω να το κάνει για την αγάπη του
ίδιου του Θεού».
Δεν είναι το πανεπιστήµιο µόνο προετοιµασία για την αγορά
εργασίας, όπως δεν είναι το δηµοτικό µόνο προετοιµασία για το
γυµνάσιο, όπως δεν είναι το γυµνάσιο µόνο προετοιµασία για το
λύκειο, όπως δεν είναι το λύκειο µόνο προετοιµασία για το πανεπιστήµιο.
Είναι µερικά πράγµατα που έχουν αυταξία. Είναι µερικά πράγµατα που πρέπει να γίνονται. Και το «εργαλειακό» πανεπιστήµιο,
που βγάζει λεφτά και θέλει µόνο να βοηθήσει την οικονοµία ούτε
αυταξία έχει ούτε στο τέλος βοηθάει την οικονοµία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πιο ευαίσθητος παλµογράφος των κοινωνικών, των πολιτικών και των πολιτισµικών διεργασιών υπήρξε ανέκαθεν ο χώρος της ανώτατης
εκπαίδευσης. Ιστορικά, οι αναµετρήσεις σε αυτόν τον χώρο
πήραν έντονο ταξικό χαρακτήρα και βεβαίως, κανείς δεν µπορεί
να ξεχάσει ότι αυτές οι αναµετρήσεις υπήρξαν προποµπός πολιτικών εξελίξεων, εξελίξεων κατά κανόνα σε προοδευτική κατεύθυνση.
Αυτό που ενόχλησε και ενοχλεί µόνιµα κάποιες πλευρές του
κατεστηµένου είναι η δηµοκρατική και συλλογική λειτουργία των
πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ. Και τις ενοχλεί, γιατί έτσι διασφαλίζεται ο έλεγχος και η διαφάνεια στον τρόπο κατανοµής των
πόρων, η αξιοκρατική προσέγγιση της ακαδηµαϊκής λειτουργίας
και η απόκρουση της χειραγώγησης της νέας γενιάς.
Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι οι κατά καιρούς µεταρρυθµίσεις,
µε κορυφαία αυτή του νόµου Διαµαντοπούλου, έρχονταν κάθε
φορά να σαρώσουν κάθε δηµοκρατικό κεκτηµένο και να υποτάξουν την ακαδηµαϊκή ελευθερία στους νόµους της αγοράς, όπως
δεν είναι τυχαίο ότι άφηναν ανέγγιχτους τους κάθε λογής «ηµέτερους», αυθεντίες, καθηγητές, υπό το πρόσχηµα της αριστείας
και της σύνδεσης µε την παραγωγή.
Οι παρεµβάσεις που επιχειρούνται στην ανώτατη εκπαίδευση
µε το παρόν νοµοσχέδιο είναι παρεµβάσεις ώριµες και επιβεβληµένες. Είναι ώριµες, γιατί έρχονται ως επιστέγασµα του ανοιχτού
και ειλικρινούς διαλόγου µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα επί δυόµισι χρόνια και ύστερα από την παταγώδη αποτυχία του ν.4009.
Είναι, όµως, και επιβεβληµένες, γιατί ήρθε η ώρα να καταξιωθεί ο ακαδηµαϊκός κόσµος, τα µέλη ΔΕΠ, οι φοιτητές και οι σπουδαστές, το διοικητικό προσωπικό, που κράτησαν όρθια τα ΑΕΙ
και τα ΤΕΙ στα χρόνια της κρίσης. Ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί
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η δηµοκρατική νοµιµότητα και η αποτελεσµατική λειτουργία των
ιδρυµάτων και ασφαλώς, να συνδεθεί η ανώτατη εκπαίδευση µε
τη νέα πορεία της χώρας.
Η σύσταση των Περιφερειακών Ακαδηµαϊκών συµβουλίων
ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, η επανασυγκρότηση του
Πρυτανικού Συµβουλίου και η µονοσταυρία στον τρόπο εκλογής
των αντιπρυτάνεων, η αποκατάσταση του τµήµατος ως βασικής
ακαδηµαϊκής µονάδας, ο επανακαθορισµός του πλαισίου των µεταπτυχιακών σπουδών, ως προς τη χρηµατοδότηση και ως προς
τα δίδακτρα, που καταβάλλουν οι φοιτητές, ανάλογα µε την οικονοµική τους δραστηριότητα, η αναγνώριση του πέµπτου έτους
σπουδών ως µεταπτυχιακό ισοδύναµο, ο εξορθολογισµός και η
κωδικοποίηση διατάξεων, που διέπουν τη λειτουργία των ειδικών
λογαριασµών κονδυλίων έρευνας, η ίδρυση κέντρου επιµόρφωσης και διά βίου µάθησης, µε την παράλληλη κατάργηση των
υφιστάµενων κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης των ιδρυµάτων, η προώθηση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και
έρευνας, η αναγνώριση και η οριοθέτηση του ακαδηµαϊκού ασύλου, που συµπυκνώνει αγώνες για παιδεία και δηµοκρατία, όλα
αυτά αποτελούν γενναίες ρυθµίσεις, που αποσκοπούν σε µια δηµοκρατική µεταρρυθµιστική τοµή, µε την οποία επιλύονται χρόνια προβλήµατα λειτουργίας και ορίζουν ένα σύγχρονο πλαίσιο
για τη δηµόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και την
ισότιµη πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτήν.
Επιπλέον, µπαίνουν οι βάσεις για την αντιµετώπιση της γεωγραφικής αποµόνωσης πανεπιστηµιακών και τεχνολογικών ιδρυµάτων, για την αποφυγή του κατακερµατισµού και της
αλληλοεπικάλυψης των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, για την αύξηση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων, για την κάλυψη των κενών σε προσωπικό των ΑΕΙ
και των ερευνητικών κέντρων. Τέλος, µπαίνουν και οι προϋποθέσεις για τον τερµατισµό του εκπατρισµού της νέας γενιάς, των
νέων επιστηµόνων µας.
Γνωρίζουµε τη λυσσαλέα επιµονή της νεοφιλελεύθερης Αντιπολίτευσης για ένα αυταρχικό και αντιελεύθερο εκπαιδευτικό σύστηµα. Αναγνωρίζουν ότι ο πραγµατικός τους αντίπαλος
κυοφορείται στις κυψέλες της πραγµατικής γνώσης και της έρευνας. Γι’ αυτό κραυγάζουν και αντιστέκονται σε οποιαδήποτε παρέµβαση αποκαθιστά τη δηµοκρατία και την ελευθερία της
ακαδηµαϊκής κοινότητας. όµως, θεµατοφύλακες των ακαδηµαϊκών αρχών και αξιών είναι οι ίδιοι οι φορείς τους, τα µέλη της
κοινότητας, αυτοί δηλαδή που διεκδίκησαν και αξιώνουν τη υπερψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Κατσαβριά –Σιωροπούλου και για την εξοικονόµηση χρόνου.
Τον λόγο έχει η κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι η σειρά µου,
είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε δίκιο, κύριε
Δανέλλη. Δεν σας ξέχασα. Απλώς είστε µετά την κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Έχω ενηµερωθεί από τις 10.30’.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Άλλο τι έγινε από
τις 10.30’. Γνωρίζατε ότι θα µιλήσετε πριν την κ. Χριστοφιλοπούλου;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι να σας πω; Εγώ
τον προγραµµατισµό αυτόν βρήκα. Με αυτόν πορευόµαστε.
Είστε όµως αµέσως µετά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Εντάξει, αφού ανέβηκε στο Βήµα
τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και εσάς και τον κ. Δανέλλη, αν έτσι ήταν ο προγραµµατισµός.
Συζητάµε σήµερα, λοιπόν, για την εκπαίδευση και την παιδεία,
που προσδιορίζουν τη συντηρητική ή την προοδευτική κατεύ-
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θυνση κάθε κυβέρνησης. Δεν είναι ένα τυχαίο νοµοθέτηµα το σηµερινό και φοβούµαι να πω ότι η σηµερινή µέρα είναι µια µαύρη
µέρα για την παιδεία και το εκπαιδευτικό µας σύστηµα.
Και είναι µια µαύρη µέρα, γιατί εκατόν πενήντα τρεις Βουλευτές θα σηκώσουν το χέρι και θα πουν «ναι» σε κάτι που διακόσιοι
πενήντα πέντε συνάδελφοί τους είχαν ψηφίσει και σήµερα το καταψηφίζουν, το καταβαραθρώνουν και σε αυτό το Κοινοβούλιο
εγκαθιστούν µια νοµοθεσία πιο παλιά και πιο οπισθοδροµική, που
φέρνει ξανά τις πιο δύσκολες, τις πιο καταδικασµένες πρακτικές
της Μεταπολίτευσης.
Και εξηγούµαι: Είναι ένας νόµος, που αντιµάχεται και καταργεί
την εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστηµίων. Αντιµάχεται τον
διεθνή τους χαρακτήρα, τη δυνατότητά τους να είναι και κέντρα
καινοτοµίας, έρευνας και προώθησης της διδασκαλίας.
Είναι µία νοµοθεσία που, αντί να ενισχύσει την αυτοτέλεια των
ΑΕΙ, όπως έκανε ο ν.4009/2011 –ένας νόµος του ΠΑΣΟΚ, που και
τα άλλα κόµµατα και η τότε αξιωµατική αντιπολίτευση ήρθαν και
ψήφισαν- αντιστρατεύεται στην ουσία την αυτοτέλεια και την περιορίζει. Είναι ένας νόµος που, αντί να πατάσσει τη γραφειοκρατία, τη διευκολύνει. Είναι ένας νόµος που, όταν ψηφιστεί, θα
δώσει τη δυνατότητα να ανθίσει το διαχρονικό σύστηµα πελατοκρατίας, παραγοντισµού, µίας παραταξιακής λογικής µέσα στα
πανεπιστήµια που γέννησε ανοµίες, στρεβλώσεις, πελατειακές
σχέσεις.
Ο ν.1268/1982 για την εποχή του ήταν πρωτοποριακός και
έφερε τον εκδηµοκρατισµό στην παιδεία, διότι τότε αυτό ήταν
το ζητούµενο. Όµως, υπήρξαν δυσλειτουργίες, κυρίως από το
σύστηµα συνδιοίκησης των φοιτητών σε θέµατα που δεν τους
αφορούν, που είναι η διοίκηση των πανεπιστηµίων, γιατί οι φοιτητές πρέπει να έχουν γνώµη για όλα τα ζητήµατα, που αφορούν
τη φοιτητική τους ζωή και µπορούν –και πρέπει- να αξιολογούν
τους καθηγητές, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι οι φοιτητές θα καταστούν συναποφασίζοντες, άρα συνδιαλλασσόµενοι, µε πρυτανικές αρχές και, µάλιστα, µε τέτοιου είδους ψηφοφορίες που
πόρρω απέχουν, γιατί δεν έχουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ένα ενιαίο φοιτητικό ψηφοδέλτιο ούτε τουλάχιστον τη δυνατότητα να ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Αλήθεια, γιατί τα ηλεκτρονικά συστήµατα τα θέλετε για τους πλειστηριασµούς, αλλά δεν τα
θέλετε για την ανώτατη εκπαίδευση;
Το γεγονός, κύριε Υπουργέ –πού είναι, αλήθεια, ο κ. Γαβρόγλου;- ότι στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες συµµετείχε το 90% των
µελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, κι αυτό σας ενοχλούσε; Σας ενοχλούσε, διότι είστε µία οικτρή µειοψηφία µέσα
στα πανεπιστήµια, µία µειοψηφία της ανοµίας και της πελατειακής συνδιαλλαγής µεταξύ πρυτανικών αρχών και φοιτητικών
παρατάξεων; Αυτό πάτε να γυρίσετε πίσω. Εκεί µας γυρίζετε
πίσω.
Έχουµε, λοιπόν, έναν νόµο που αντιστρατεύεται την αριστεία,
την καινοτοµία και τελικά την αυτοτέλεια των ΑΕΙ.
Κύριε Γαβρόγλου, που είστε απών, εάν ο κ. Μπαλτάς έχει
πραγµατικά στιγµατιστεί από το «Η αριστεία είναι ρετσινιά» -και
το καταδεικνύει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κι αλλιώς, κάθε
µέρα- για σας τι είναι ρετσινιά; Η αυτοτέλεια των ΑΕΙ, η εξωστρέφεια των ΑΕΙ, η δυναµικότητα, ο διεθνής χαρακτήρας των ΑΕΙ
είναι η ρετσινιά για τον κ. Γαβρόγλου. Γι’ αυτό µας φέρνει αυτό
το νοµοσχέδιο.
Τι κάνετε µε το άσυλο; Το άσυλο έπρεπε να είναι άσυλο ιδεών,
άσυλο έρευνας, σκέψης, διαλόγου µέσα στα ΑΕΙ. Τώρα είναι
άσυλο µειοψηφιών και παρανοµιών. Πρέπει να απειληθεί η ζωή
ή να έχουµε κακούργηµα. Όµως, το να έχουµε κατάληψη, κλοπές, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, φθορά δηµόσιας ιδιοκτησίας, δεν
µας ενοχλεί καθόλου! Πρέπει πρώτα να βρούµε το Πρυτανικό
Συµβούλιο και να συνεδριάσει το Πρυτανικό Συµβούλιο, αν, όταν
και οπόταν!
Αυτό το άρθρο που επαναφέρει –µε τον τρόπο που επαναφέρει- το άσυλο, θα πρέπει να καταψηφιστεί απ’ όλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνω εδώ µία µικρή παρένθεση,
γιατί όπως ελέχθη προηγουµένως, υπάρχουν Βουλευτές εδώ σ’
αυτά τα έδρανα, που είχαν ψηφίσει και υπερασπιστεί τον
ν.4009/2011! Οποίος αυτοεξευτελισµός, αλήθεια!
Εγώ θυµάµαι τον περίφηµο κ. Μπόλαρη, συνάδελφο, ο οποίος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πραγµατικά και µετά την ψήφιση του ν.4009 ξιφουλκούσε το
2012 υπέρ της µη κατάργησής του, υπέρ της µη αλλοίωσής του.
Και σήµερα, θα έρθει υποτακτικός, «πονηρός πολιτευτής», κατά
τον Σαββόπουλο, να ψηφίσει την κατάργηση, την καταβαράθρωση αυτού, που ο ίδιος υποστήριζε µε σθένος. Και δεν είναι
µόνο ο κ. Μπόλαρης. Είναι και η κ. Τζάκρη και έχω πάρα πολλούς
όψιµους χειροκροτητές του εθνολαϊκισµού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προς
χάριν µια βουλευτικής έδρας και µιας εξουσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε να προχωρήσουµε έτσι. Δύο σχόλια ακόµα θα κάνω στον χρόνο που µου αποµένει.
Πρώτο σχόλιο. Ο κ. Γαβρόγλου, εκτός του ότι αντιστρατεύεται
όσα είπα πριν, κάνει και έναν διάλογο, για να τον κάνει. Βεβαίως,
αυτό είναι µια κυβερνητική µανιέρα. Εξήγγειλε τον διάλογο για
την παιδεία. Εµείς µετείχαµε, γιατί έχουµε την κουλτούρα, ξέρετε. Ο Συνασπισµός ποτέ δεν µετείχε σε κανένα διάλογο. Εµείς,
θέλω να σας πω ότι µετείχαµε και επί Νέας Δηµοκρατίας στον
διάλογο -και ήµασταν Αξιωµατική Αντιπολίτευση τότε- που είχε
γίνει για την παιδεία, πριν το 2009. Ποτέ ο Συνασπισµός, ποτέ ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Σήµερα, λοιπόν, κάνει έναν διάλογο. Και ενώ γίνεται ο διάλογος, έρχονται σωρηδόν µπαλώµατα, τροπολογίες, νοµοθετήµατα
για την πρωτοβάθµια, για τη δευτεροβάθµια, για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση. Και έχουµε και έναν Υπουργό που εξαγγέλλει την
κατάργηση των πανελλαδικών, την παίρνει πίσω και λέει «όχι, δεν
θα γίνει», και συνεχώς παλινωδεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω την ανοχή σας για ένα, δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσω µε την προοπτική των
πανεπιστηµίων στο οικονοµικό γίγνεσθαι και τη σηµασία τους για
την ανάπτυξη της χώρας, όσο και αν αυτό, επίσης, δεν αρέσει
στον κ. Γαβρόγλου, που θα βάψει το όνοµά του µε µαύρα στα
κατάστιχα του Υπουργείου Παιδείας.
Θα κλείσω µε µια αναφορά σε αυτό που, όµως, έρχεται από
πολύ πίσω. Έρχεται από το 1929, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου το 1929, στις 24 Ιουνίου, γενικός εισηγητής της πλειοψηφίας µιλάει για το εκπαιδευτικό σύστηµα και
λέει: «Κρίσιµο ελάττωµα του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι η
µονοµέρεια. Έχουµε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, που παραγνωρίζει τον θεµελιώδη οικονοµικό χαρακτήρα της ζωής και δεν λαµβάνει καµµία πρόνοια για την προπαρασκευή προς τον
οικονοµικό βίο, ένα σύστηµα που εν τέλει, παραγνωρίζει τα δικαιώµατα της ζωής και τις ανάγκες της σύγχρονης πραγµατικότητας».
Δυστυχώς, ενενήντα χρόνια µετά, αποδεικνύεται αληθινός. Και
δυστυχώς, είναι ώρα όσοι πραγµατικά θέλουν να υποστηρίξουν
την προοπτική που µπορούν να δώσουν τα ελεύθερα, δηµόσια,
ουσιαστικά, καινοτόµα, ερευνητικά και διδακτικά ιδρύµατα που
είναι τα πανεπιστήµιά µας, να συστρατευθούµε σε έναν νέο ανένδοτο αγώνα για την παιδεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Ποτάµι κ. Δανέλλης.
Ώσπου να ανέβει ο κ. Δανέλλης στο Βήµα, να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι πριν από λίγο, η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας κατέθεσε αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, που συζητούµε. Το αίτηµα αφορά το
νοµοσχέδιο και επί της αρχής, αλλά και επί συγκεκριµένων άρθρων. Συγκεκριµένα αφορά το άρθρο 3, το άρθρο 15, το άρθρο
32, το άρθρο 34 και το άρθρο 36.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Και την τροπολογία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, έχετε
δίκιο, κυρία Κεραµέως. Το αίτηµα αφορά και την τροπολογία µε
αριθµό 1177. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 10.00’, για
να γνωρίζει το Σώµα.
Τον λόγο έχει ο κ. Δανέλλης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε ένα σύντοµο
σχόλιο για την τροπολογία, που κατέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύ-
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νης, για τους συµβολαιογραφικούς συλλόγους, στο όνοµα της
ταχύτητας της ανάθεσης της σύµβασης δηµιουργίας πλατφόρµας για ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, ώστε αυτή να λειτουργεί από το φθινόπωρο, όπως έχει ως προαπαιτούµενο της τρίτης
αξιολόγησης.
Δεν διστάζουµε να αλλάξουµε το νοµικό στάτους των συλλόγων ως νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που είναι. Και,
όµως, η καθυστέρηση διενέργειας του διαγωνισµού θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί από τον Γενάρη του 2017, όπως επίσης και η αµφίβολης νοµιµότητας απευθείας ανάθεση του έργου
και µάλιστα, µε σκανδαλώδη κατάτµηση. Έτσι επιχειρείτε τη µετάθεση ευθυνών, αδιαφορώντας για τις περιπέτειες, στις οποίες
ρίχνετε τους συµβολαιογραφικούς συλλόγους.
Πάµε στο νοµοσχέδιό µας τώρα. Κύριε Υπουργέ, διάβασα το
νοµοσχέδιό σας µε τις καλύτερες των προθέσεων. Αναφέροµαι
σε εσάς, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Σας ακούω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Διάβασα το νοµοσχέδιο, µε τις καλύτερες των προθέσεων, αναζητώντας το στίγµα σας, που µας είναι
γνωστό από παλαιότερα γραπτά σας.
Βρήκα όµως, το πανεπιστήµιο άλλων εποχών. Το νοµοσχέδιο
έχει άρωµα του ν.1268 του 1982 όµως, εκείνος ο νόµος-πλαίσιο
άλλαζε πράγµατα. Κατάργησε την έδρα, που ήταν πολύ µεγάλη
αλλαγή. Ο δικός σας έχει στον πυρήνα του υλικά της προ του
1982 πραγµατικότητας, όπως υπερεξουσίες Υπουργού, περιορισµό του αυτοδιοίκητου. Φέρνετε από το παράθυρο τους παλιούς
βοηθούς, που είχαν καταργηθεί µε την κατάργηση της έδρας ως
καθηγητές δεύτερης ταχύτητας και εννοώ τους ΕΔΙΠ και τους
καθηγητές δευτεροβάθµιας µε διδακτορικό.
Η Κρήτη καµαρώνει για τα ιδρύµατά της και όχι µόνο η Κρήτη.
Στην κουλτούρα τους δεν υπήρξε ποτέ ο θεσµός του βοηθού.
Με τις µαζικές αναβαθµίσεις ανθρώπων, στο όνοµα έλλειψης
κονδυλίων για προκήρυξη νέων θέσεων ΔΕΠ, νεκρανασταίνουµε
το πανεπιστήµιο του παρελθόντος. Παράλληλα, µε ένα γάµο και
µία βάπτιση παντρεύετε δύο ΤΕΙ και τα βαφτίζετε σε πανεπιστήµιο. Αυτή είναι η απάντηση στους ανθρώπους των ΤΕΙ, που αγωνιούν για την αναβάθµιση της τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
του αύριο και έχουν σαφή, βεβαίως, ρόλο;
Η Αριστερά, στα δύσκολά της χρόνια, είχε απαιτήσεις, απαιτούσε και πάλευε για ένα εκπαιδευτικό σύστηµα µιας άλλης ποιότητας και επάρκειας. Φωτισµένοι ηγέτες, οργανικοί
διανοούµενοι, όπως ο Δηµήτρης Λιγνός, ο αξέχαστος Γρηγόρης
Φαράκος, ωθούσαν την ανήσυχη νεολαία προς τα εµπρός µε το
«πρώτοι στα µαθήµατα, πρώτοι στον αγώνα».
Η κατανόηση του αιτήµατος για την αριστεία σε όλο και περισσότερους είναι ένα ζήτηµα µε βαθιά ταξικό χαρακτήρα, αλλά
µε αντίστροφο τρόπο από αυτόν που εσείς βλέπετε. Γιατί εσείς
επιχειρείτε διαρκώς και επιµένετε στο να συµπιέζετε προς τα
κάτω τον µέσο όρο, δεν εξυπηρετείτε όµως έτσι τους νέους από
τα πιο φτωχά λαϊκά στρώµατα, τους καταδικάζετε στη µετριότητα.
Οι αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονοµία περνούν από την
παιδεία. Ο κόσµος άλλαξε. Σήµερα είµαστε όλοι µέλη µίας παγκόσµιας κοινωνίας γνώσης και πληροφορίας. Νοµοθετείτε για
την τριτοβάθµια εκπαίδευση θεωρώντας ότι απευθύνεσθε στο
κοµµατικό σας ακροατήριο. Εάν το πιστεύετε είστε κοντόφθαλµοι.
Ο κόσµος της Αριστεράς δεν ονειρεύεται αυτό το πανεπιστήµιο. Προτιµούν να ελπίζουν το αναπάντεχο, όπως το εισηγείται
ο Εντγκάρ Μορέν στην παγκόσµια συζήτηση για τις γνώσεις κλειδιά, για την παιδεία του µέλλοντος. Εσείς όµως, νοµοθετείτε
για µειοψηφικές συντεχνίες και µπερδεµένους φοιτητές. Θα δανειστώ τη γνωστή φράση του Βίτγκενσταϊν: «τα όρια της γλώσσας µου είναι τα όρια του κόσµου µου».
Και θα σταθώ στο άρθρο 4, το οποίο αφορά στην αποστολή
των ΑΕΙ. Τι κάνετε εδώ; Αφαιρείτε κάθε φράση, λέξη, αναφορά
στο επαγγελµατικό πεδίο, όπως και στη συµβολή στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, δηλαδή την επίσηµη ευρωπαϊκή πολιτική στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Αλήθεια, δεν πιστεύετε πως η τριτοβάθµια εκπαίδευση συνδέ-
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εται µε την παραγωγή και την κοινωνία; Το µαζικό πανεπιστήµιο,
η ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, είναι µία άλλη υπόθεση. Γιατί
το σηµερινό πανεπιστήµιο εάν απεκδυθεί της υποχρέωσής του
να προετοιµάζει τους φοιτητές για την επαύριον, την ένταξή τους
στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας, τότε δεν µπορεί να κάνει
τη δουλειά του, δεν µπορεί να επιτελέσει το σηµερινό του ρόλο,
το σηµερινό του καθήκον.
Γιατί αποσύρετε τα ελληνικά πανεπιστήµια από τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης, όπου ανήκουν, όχι µόνο γεωγραφικά προφανώς, αλλά και ιστορικά, πολιτικά και πολιτισµικά;
Πραγµατικά, σοκάροµαι από αυτό και θα ήθελα µία απάντηση τι
εννοείτε µε την αφαίρεση αυτής της αναφοράς. Η αφαίρεση των
φράσεων αποκαλύπτει, όπως βλέπετε, έναν κόσµο στον οποίο
τα πανεπιστήµια είναι αυτοαναφορικοί χώροι γνώσεων, που καµµία σχέση δεν έχουν µε την αγορά εργασίας. Όµως αυτός ο κόσµος δεν υπάρχει.
Οι ΕΛΚΕ, οι ειδικοί λογαριασµοί, θυσιάστηκαν µε την υπαγωγή
τους στο δηµόσιο λογιστικό, προκειµένου τα αποθεµατικά τους
να συνυπολογίζονται στο πλεόνασµα. Με την απερίγραπτη υποχρέωσή τους να υποβάλουν µηνιαίες αναφορές απολογιστικών
στοιχείων εσόδων-δαπανών, τους αποτελειώνετε.
Τελευταίος, πολύ µικρότερης εµβέλειας πνεύµονας, ένα εργαλείο κυρίως για τους ερευνητές, ήταν οι εταιρείες αξιοποίησης
και διαχείρισης περιουσίας των πανεπιστηµίων. Τα αποθεµατικά
αυτών είναι ελάχιστα, είναι αστεία. Τώρα, όµως, µε αυτές τις διατάξεις δεν έχουν πια λόγο ύπαρξης.
Εάν, κύριοι Υπουργοί, οι διατάξεις αυτές συντάχθηκαν από ανθρώπους που αγνοούν τα της έρευνας, τότε πρέπει να τα διορθώσετε τώρα. Ο κ. Φωτάκης έχει πλήρη αντίληψη για το τι
εργαλεία ήταν οι ΕΛΚΕ και οι εταιρείες.
ΟΙ ΕΛΚΕ δηµιουργήθηκαν πάνω στη θεµελιώδη αλήθεια πως
η έρευνα και η διδασκαλία δεν είναι υπαλληλίκι. Η εξοµοίωση του
πανεπιστηµιακού δασκάλου και του ερευνητή µε τον δηµόσιο
υπάλληλο είναι ολέθρια. Πού το βρήκατε πως για κάθε µετακίνηση χρειάζεται έγκριση προϊσταµένου και ποιος είναι ο προϊστάµενος; Καταλύετε την ακαδηµαϊκή ελευθερία έτσι. Πώς µπορεί
να επιβάλλετε στον ακαδηµαϊκό να υπογράφει υπεύθυνη δήλωση
ότι δεν απουσιάζει από την έδρα άνω των εξήντα ηµερών τον
χρόνο; Η γνώση δεν παράγεται µε ωράριο 9.00’ µε 4.00’ ούτε µε
διακοπές τον Δεκαπενταύγουστο, δεν έχει ωράριο ή µέρες. Προέχει η ολοκλήρωση του πειράµατος, της έρευνας. Πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι και ερευνητές χωρίς διεθνή καριέρα, κινητικότητα,
αναγνώριση, ακαδηµαϊκές αναφορές τι σόι παραγωγοί γνώσης
µπορεί να είναι; Πού οδηγείτε όλους αυτούς που µε πάθος υπηρετούν το αντικείµενό τους; Μα, τους οδηγείτε στη φυγή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση και η νέα παγκόσµια οικονοµική πραγµατικότητα µάς επιβάλλει να αλλάξουµε παράδειγµα. Πρόκειται για κίνηση επιβίωσης της χώρας. Η επένδυση
στην οικονοµία της γνώσης είναι αναγκαστική επιλογή για την
Ελλάδα.
Το συζητούµενο, όµως, νοµοσχέδιο δυστυχώς κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση: Εσωστρέφεια, γραφειοκρατία, ασφυκτικός
συγκεντρωτισµός, παράδοση στην ανοµία, στη συνδιαλλαγή.
Αντί για ολοκληρωµένο σχέδιο µετατροπής της εκπαίδευσης σε
µοχλό ανάπτυξης για το πέρασµα της χώρας στη µετά την κρίση
εποχή, χρησιµοποιείτε το πανεπιστήµιο εργαλειακά, ως µια
ακόµα αρένα του µεγάλου στρατού του δηµοσίου.
Όµως ένα νοµοσχέδιο που προσφέρεται µόνο για κατανάλωση
από το λαίµαργο και µυωπικό κοµµατικό ακροατήριο, που είναι
µέρος του ακροατηρίου σας συνολικότερα, είναι καταδικασµένο
στην αποτυχία. Η πραγµατικότητα εξάλλου και οι διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης το έχουν ήδη ξεπεράσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δανέλλη και για την οικονοµία του χρόνου. Αν ενδεχοµένως είδατε το χρονόµετρο, έγινε λάθος από το Προεδρείο. Διότι µίλησε
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού και
έπρεπε στον πίνακα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, δεν είναι
αιχµή για τον κ. Δανέλλη. Εξηγώ στην Αίθουσα το λάθος του
Προεδρείου, για να γνωρίζει. Αυτοκριτική κάνω. Γιατί κάποιοι θα
είδαν τα δώδεκα λεπτά χρόνο που του έδωσα και ενδεχοµένως,
να εγείρουν κάποιο ζήτηµα πώς είναι δυνατόν το Προεδρείο να
αντιµετωπίζει τον κ. Δανέλλη µεροληπτικά, για παράδειγµα, και
να του βάζει δώδεκα λεπτά ενώ στον επόµενο Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο που θα µιλήσει, το Προεδρείο να βάζει έξι λεπτά.
Εξηγώ το λάθος του Προεδρείου που έβαλε τα δώδεκα λεπτά.
Βεβαίως, δώσαµε τον χρόνο στον κ. Δανέλλη, ο οποίος υποµονετικά από το πρωί είχε καταθέσει το αίτηµα να παρέµβει αξιοποιώντας τα δώδεκα λεπτά, που τελικά δεν του δόθηκαν κι έτσι
αναγκαστικά έπρεπε να µπει στα έξι λεπτά. Δόθηκε ο χρόνος
ωστόσο και ολοκλήρωσε την οµιλία του. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβληµα, λοιπόν. Εγώ εξηγώ -επαναλαµβάνω- το λάθος του Προεδρείου για να γνωρίζει και η Αίθουσα και να µη θεωρηθεί ότι σε
άλλον δίνουµε περισσότερο χρόνο και σε άλλον λιγότερο. Νοµίζω το γνωρίζετε αυτό που απορρέει από τον Κανονισµό.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Χουσεΐν Ζεϊµπέκ από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από έναν
µακρύ διάλογο για την παιδεία και έπειτα από αρκετές σηµαντικές παρεµβάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, ερχόµαστε σήµερα να νοµοθετήσουµε το απότοκο του εθνικού και κοινωνικού
διαλόγου για την παιδεία αναφορικά µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Η παιδεία έχουµε πολλές φορές παραδεχτεί ότι είναι το όχηµά
µας για τη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου, αρκεί η παρεχόµενη εκπαίδευση να διακατέχεται από τις αρχές της κοινωνικής
ισότητας, της αλληλεγγύης και της δηµοκρατίας. Αυτό έρχεται
να κάνει πράξη και το παρόν σχέδιο νόµου για την οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, τις ρυθµίσεις για την
έρευνα και τις λοιπές διατάξεις, έχοντας ως βασικό στόχο την
αναβάθµιση όλων των επιπέδων σπουδών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τη δωρεάν πρόσβαση και στα µεταπτυχιακά προγράµµατα για όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν και τη
διαφάνεια στη διαχείριση κονδυλίων.
Παράλληλα, διασφαλίζει τη δηµοκρατικότερη διάρθρωση της
διοίκησης στην παροχή επαγγελµατικών πιστοποιητικών ευρωπαϊκών προσόντων και κυρίως, την εµπλοκή των ΑΕΙ στις αναπτυξιακές προοπτικές των περιφερειών µέσω των Ακαδηµαϊκών
Συµβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
Η δηµιουργία των Περιφερειακών Ακαδηµαϊκών Συµβουλίων
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας έχει ως σκοπό την ουσιαστική σύνδεση των περιφερειών και άρα των τοπικών κοινωνιών
µε το παραγόµενο ερευνητικό έργο, µε σκοπό αυτό να µετουσιωθεί σε αναπτυξιακό. Η ίδρυση των συγκεκριµένων συµβουλίων, τα οποία αντικαθιστούν τα συµβούλια διοίκησης, θεωρούµε
ότι θα µπορέσει πραγµατικά να πετύχει τη σύνδεση των πανεπιστηµίων µε την τοπική κοινωνία, πράγµα που για τη Θράκη είναι
καίριας σηµασίας, καθώς το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
το πανεπιστήµιό µας, µε πλούσιο και σηµαντικό ερευνητικό έργο,
δεν έχει καταφέρει να πετύχει αυτήν τη σύνδεση. Οι αντιλήψεις
περί ιδιοκτητών του πανεπιστηµίου, τα σκάνδαλα και η ανάλωση
σε µικροπολιτική αποπροσανατόλισαν το πανεπιστήµιο από το
να γίνει όσο χρήσιµο θα µπορούσε για την τοπική κοινωνία.
Εποµένως, ευελπιστούµε τα Ακαδηµαϊκά Συµβούλια Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Έρευνας να αποτελέσουν ένα αντίβαρο προς
αυτήν την κατεύθυνση και να συµβάλουν ώστε να γίνει το πανεπιστήµιο µοχλός ανάπτυξης σε όλες τις περιφέρειες.
Ακόµα πιο σπουδαίες είναι οι ρυθµίσεις που σχετίζονται µε τα
µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Στη σηµερινή συγκυρία
όπου η κρίση έχει πλήξει µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού, η δυνατότητα που παρέχουµε στους σπουδαστές για τη δωρεάν πρόσβαση στις µεταπτυχιακές σπουδές µε βάση την οικονοµική τους
κατάσταση είναι µεγάλη τοµή για τη δηµόσια και δωρεάν παιδεία
σ’ όλες τις βαθµίδες. Η ρύθµιση αυτή συνοδεύεται από τις φετινές παρεµβάσεις της Κυβέρνησης µε την ενίσχυση του προγράµµατος προπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Τα 202
εκατοµµύρια ευρώ για τα επόµενα τέσσερα χρόνια αφορούν
πάνω από δέκα χιλιάδες προπτυχιακούς και επτάµισι χιλιάδες δι-
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δάκτορες, για το σταµάτηµα της φυγής των νέων επιστηµόνων
στο εξωτερικό, την ενίσχυση της έρευνας και των παραγωγικών
δυνάµεων της χώρας. Για πρώτη φορά µετά από τόσα χρόνια
κρίσης µια Κυβέρνηση έχει ως µέληµα την ενίσχυση των φοιτητών που τα φέρνουν δύσκολα πέρα, ενώ όλοι αυτοί που µας κατηγορούν για το brain drain και είναι θιασώτες της αριστείας, δεν
έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ για τα καλύτερα µυαλά της χώρας.
Επιπλέον, σχετικά µε τη διοίκηση των πανεπιστηµίων, όλοι θυµόµαστε τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει το 2011 ο περιβόητος νόµος Διαµαντοπούλου, ένας νόµος που θεωρήθηκε από
τους αντιπάλους µας εκσυγχρονισµός, αλλά δεν ήταν τίποτε περισσότερο από τον µετασχηµατισµό του δωρεάν και δηµόσιου
πανεπιστηµίου σε επιχείρηση που υπακούει πιστά στους κανόνες
της ελεύθερης αγοράς και διοικείται από τους µάνατζερ.
Η αποτίµηση του ν.4009 έχει γίνει από την ακαδηµαϊκή και φοιτητική κοινότητα και απέτυχε παταγωδώς, γι’ αυτό και εµείς καταργούµε τα συµβούλια διοίκησης και προστατεύουµε το
αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων, επαναφέροντας τη Σύγκλητο
µε τη µεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα. Επαναφέρουµε την φοιτητική εκπροσώπηση στα όργανα διοίκησης. Συγκροτούµε το πρυτανικό συµβούλιο και επαναφέρουµε το άσυλο,
για την εξασφάλιση της δηµοκρατίας στα πανεπιστήµια. Αυτή
είναι µερική διατύπωση, για να µην το µεταφράζει ο καθένας
όπως το επιθυµεί.
Πολλά θα µπορούσα ακόµα να πω για την απονοµή ενιαίου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε σχολές µε πενταετές πρόγραµµα σπουδών ή για επαγγελµατικά δικαιώµατα, αλλά θα
προτιµήσω να τονίσω την προσφορά της Κυβέρνησης σε θέµατα
παιδείας και στην περιφέρειά µου. Να υπενθυµίσω ότι έγινε
πράξη η σύσταση του Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο µε ταυτόχρονη κατάργηση του Διδασκαλείου του Δηµοκριτείου. Ο Τοµέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης
αποτελούσε ένα χρόνιο αίτηµα της µειονότητας για την τριτοβάθµια εκπαίδευση και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, όλες οι παρεµβάσεις για τη βελτίωση της µειονοτικής
εκπαίδευσης και στις άλλες βαθµίδες, όπως στην προσχολική εκπαίδευση, κινούνται προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης της
παρεχόµενης παιδείας.
Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Υπουργείου να νοµοθετήσει
ώστε να δικαιολογούνται οι απουσίες των µειονοτικών µαθητών
την επόµενη της εορτής αντί για την παραµονή της κινητής εορτής, αφού αυτό εξυπηρετεί τον τρόπο εορτασµού των εορτών
µας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι σίγουρα µένουν πολλά να γίνουν σ’ όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και στη µειονοτική εκπαίδευση, όπως η αναµόρφωση των εγχειριδίων του ελληνόγλωσσου προγράµµατος. Πιστεύω ότι τα βιβλία του ελληνόγλωσσου προγράµµατος που εδώ και είκοσι χρόνια εφαρµόζονται
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση µε το πρόγραµµα εκπαίδευσης
µουσουλµανοπαίδων, έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Πλέον είναι
η κατάλληλη στιγµή και στα µειονοτικά δηµοτικά σχολεία να διδάσκονται στο ελληνόγλωσσο πρόγραµµα τα βιβλία των δηµόσιων σχολείων, έστω και πιλοτικά σε κάποια σχολεία. Η
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών του τουρκόγλωσσου προγράµµατος θα βοηθούσε στην αναβάθµιση της µειονοτικής εκπαίδευσης ώστε τα παιδιά µας, αποφοιτώντας απ’ αυτά τα σχολεία, να
ξέρουν εξίσου καλά και τις δύο γλώσσες διδασκαλίας.
Κλείνοντας, θέλω να επισηµάνω ότι η µεγαλύτερη διαφορά
µας από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης είναι ότι εµείς
παλεύουµε για ένα ανοικτό, δηµοκρατικό, ποιοτικό πανεπιστήµιο,
µε ίσες ευκαιρίες για όλους, ενώ εσείς τα πολυτεχνεία τα βλέπετε σαν επιχειρήσεις του ιδιωτικού κεφαλαίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Πριν λίγες ώρες θαυµάσαµε στον χώρο
αυτό τις θεατρικές -ας µου επιτραπεί η έκφραση-, στηµένες συγκρούσεις των πολιτικών αρχηγών Τσίπρα και Μητσοτάκη, συγκρούσεις που έγιναν στο σύγχρονο Κοινοβούλιο - Κολοσσαίο, µε
ψευδοµονοµάχους οι οποίοι συγκρούστηκαν µόνο και µόνο για
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τις οθόνες της τηλεοράσεως. Συγκρούστηκαν αυτοί που ψηφίζουν µαζί µέτρα και µνηµόνια και συµψηφίζουν άλλα. Άρτος και
θεάµατα, λοιπόν, παλιά συνταγή!
Μόνο που τώρα στη µνηµονιακή Ελλάδα της Αριστεράς και της
Δεξιάς σάς προσφέρουν µόνο θεάµατα. Ελληνικέ λαέ, άρτος
τέλος! Δεν έχει άρτο πια! Ελληνικέ λαέ, αυτά συνέβησαν και συµβαίνουν σήµερα. Μόνο σήµερα; Διαβάζω ένα απόσπασµα από το
1964: «Δηµοσιεύονται σήµερα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Πρόνοιας που αναφέρουν ότι οι άποροι στην Ελλάδα είναι
περί τους τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες».
Πενήντα τρία χρόνια µετά ιδού το επίτευγµα της κλεπτοδηµοκρατίας σας! Επαναλαµβάνεται η ιστορία. Τέσσερις στους δέκα
Έλληνες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και ένας
στους δύο εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα παίρνει µισθό
κάτω από 800 ευρώ. Αυτή είναι η ανάπτυξη που έφεραν τα µνηµόνια από το 2010 και µετά. Αυτή είναι η ανάπτυξη που έφερε το
µνηµόνιο της Αριστεράς, που µαζί ψηφίσατε πριν από δύο χρόνια
ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία. Αυτό είναι το αποτέλεσµα των οικουµενικών σας σχεδιασµών και των µέτρων που παίρνετε, τα
οποία ενίοτε για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους δεν ψηφίζει η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά βεβαιώνει τους δανειστές ότι
όταν και εάν θα γίνει κυβέρνηση θα τα εφαρµόσει.
Οι δανειστές συντρίβουν τον ελληνικό λαό και οι υπάλληλοί
τους, Τσίπρας και Μητσοτάκης, Τσίπρας και Καµµένος -γλώσσα
λανθάνουσα την αλήθεια λέγει- λένε «ναι σε όλα» καρφωµένοι
στην αµαρτωλή τους εξουσία. Θα ακολουθήσει ο Μητσοτάκης,
λένε.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο δεν διαφέρει σε τίποτα από όλο το
σκηνικό διάλυσης των δύο τελευταίων χρόνων της αριστερής
διακυβέρνησης µε ακροδεξιό δεκανίκι, δηλαδή τους ΑΝΕΛ, έχοντας δείξει ήδη η Κυβέρνηση αυτή την σκληρή και ανάλγητη
στάση της, την αντεθνική πολιτική της στον χώρο της παιδείας,
µε προηγούµενα νοµοσχέδια, παραδείγµατος χάριν περί του πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας ή µε την επιτάχυνση του κοινοβουλευτικού έργου σε θέµατα εκπαιδεύσεως. Τώρα εισέρχεται και
στην εξαιρετικής σηµασίας για το µέλλον και τη συνέχεια του
τόπου βαθµίδα της ανωτάτης εκπαιδεύσεως.
Πραγµατώνετε την ολική µαρξιστοποίηση της εκπαιδεύσεως,
όχι µε τα στενά και αυστηρά ιδεολογικά πλαίσια του µαρξισµού
ως πολιτικού χώρου, αλλά µε την επιβληθείσα εκδοχή του, δηλαδή του αντεθνικού µαρξισµού, όπως αυτός εξεφράσθη τα σαράντα και πλέον χρόνια της Μεταπολιτεύσεως στην πατρίδα µας.
Είναι αυτός που κατατρώγει και ασελγεί στις παραδοσιακές
αξίες της ελληνικής κοινωνίας και της εθνικής ζωής.
Το µεγαλύτερο θύµα των πειραµατισµών σας είναι η νεολαία.
Έχετε ανάγει τη νεολαία σε κοινωνικό πειραµατόζωο, το οποίο
είναι αναγκασµένο να υφίσταται όλα τα µιαρά, µισελληνικά και
εθνοµηδενιστικά ιδεολογικά σας κατασκευάσµατα, είτε αυτά
έχουν αριστερό πρόσηµο είτε αυτά έχουν φιλελεύθερο πρόσηµο.
Στο πλαίσιο και µε επίκληση δήθεν της ανάγκης κοινωνικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων -να δείξετε ότι κάτι κάνετε, δηλαδήδίδετε και παραδίδετε βορά την ανώτατη εκπαίδευση στις ορέξεις του Υπουργού Παιδείας, ο οποίος όντας πανεπιστηµιακός
και ο ίδιος, µε την παρουσία του και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων αλλά και µε την οµιλία του και
τις παρεµβάσεις του χθες εδώ στην Ολοµέλεια απέδειξε και αποδεικνύει περίτρανα ότι αποτελεί γέννηµα θρέµµα της µεταπολιτευτικής αριστερής κηδεµονίας των ΑΕΙ. Η αποστολή του δεν
συνάδει µε τον όρκο που έδωσε για την τήρηση του Συντάγµατος
και την προσφορά µε όλες του τις δυνάµεις στο καλό του ελληνικού λαού. Κάθε άλλο.
Διακρίναµε έναν πολιτικό προϊστάµενο των αυτοτελώς λειτουργούντων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, βάσει του
Συντάγµατος, να κουνά το δάχτυλο προς τους εκπροσώπους του
ελληνικού λαού στηριζόµενος στη δύναµη που του παρέχει η
υπουργική του εξουσία και η απολεσθείσα η εν τοις πράγµασι
κοινοβουλευτική πλειοψηφία της παράταξής του. Αρχή άνδρα
δείκνυσι. Τίποτε άλλο δεν θα πω για τον κ. Γαβρόγλου. Αυτό
αρκεί.
Θα αναφερθώ όµως εδώ ενδεικτικά σε ό,τι αφορά στο ποιόν
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του κυρίου Υπουργού, στη στάση του απέναντι στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τον κοινοβουλευτικό διάλογο.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την απάντηση του κυρίου Υπουργού ο οποίος εδώ και µήνες κάθε Δευτέρα, ενώ βρίσκεται στην
Αίθουσα της Ολοµέλειας αρνείται να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτησή µου η οποία έχει κατατεθεί εδώ και πολλούς µήνες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αφορά στην ανέγερση Ιερού Ναού. Αφορά η ερώτησή µου
αυτή στην εκπλήρωση του «τάµατος του έθνους», του Ιερού
Ναού του Σωτήρος Χριστού, σε ανάµνηση του απελευθερωτικού
αγώνα του 1821. Για το τάµα του έθνους, λοιπόν, ο κ. Γαβρόγλου
δεν έρχεται στη Βουλή. Και δεν δίνει και σηµασία καν στα λεγόµενά µου µήνες τώρα.
Καταθέτω την ερώτηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Απαντήσαµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Απαντήσατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Σε εσάς απάντησα, εδώ. Δεν το θυµάστε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αντί κάποιος Προεδρεύων να τον πιάσει
από το αφτί και να τον ανακαλέσει στην τάξη υπερασπιζόµενος
τουλάχιστον τη λεγόµενη διάκριση των εξουσιών, που λέτε εσείς,
στο πλαίσιο της οποίας στηρίζεται το στρεβλό σας κοινοβουλευτικό σύστηµα, της κλεπτοκρατίας, αντί να του πει «ποιος είσαι
εσύ που αρνείσαι τον κοινοβουλευτικό έλεγχο; Ποιος είσαι εσύ
που απαξιώνεις πεντακόσιους χιλιάδες Έλληνες ως ερυθρός κοµισάριος και αποφασίζεις και λες δεν απαντώ», δεν γίνεται κάτι
τέτοιο. Προσπερνώ αυτή την άτιµη στάση του Υπουργού και προχωρώ. Αλλά αν κρίνουµε…Γελάτε, ε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τι να κάνω;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αν κρίνουµε το πώς αντιµετωπίζετε τον
κοινοβουλευτικό έλεγχο και το πώς αντιµετωπίσατε τους φορείς
και τον δήθεν διάλογο που κάνατε στις επιτροπές, διάλογο που
δεν κάνατε, καταλαβαίνουµε τι συµβαίνει µε το παρόν νοµοσχέδιο και πώς προτίθεστε να αντιµετωπίσετε τους πανεπιστηµιακούς καθηγητές και φοιτητές οι οποίοι δεν είναι µαρξιστές ή
µπολσεβίκοι, όπως είστε εσείς ο ίδιος.
Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Από το 4% βρεθήκατε Κυβέρνηση. Είναι πολύ-πολύ εύκολο -και θα γίνει- να ξαναβρεθείτε στο 4%. Μόκο, λοιπόν.
Στη χθεσινή συνεδρίαση ένας Βουλευτής άλλου κόµµατος είπε
ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό ανοίγει η κερκόπορτα για την πλήρη
διάλυση της παιδείας. Περισσό θράσος επεδείχθη απ’ αυτόν τον
Βουλευτή -της Αντιπολίτευσης ήταν, όχι δικός σας- που είπε ότι
ανοίγει η κερκόπορτα για τη διάλυση της παιδείας. Ποιος; Αυτός
που ως φοιτητής είχε συντελέσει τα µάλα στη διάλυση της παιδείας ως µέλος αριστερίστικης οργάνωσης. Η παροµοίωση, βεβαίως, και ο χαρακτηρισµός δεν ήταν λάθος. Η απαράδεκτη
εικόνα των πανεπιστηµίων δεν είναι τωρινό φαινόµενο. Δεν την
έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτήν την εικόνα.
Αυτή η φωτογραφία που σας δείχνω είναι από πανεπιστήµιο
στην Ουγκάντα. Τη βλέπετε; Την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κι αυτή η φωτογραφία είναι από πανεπιστήµιο στην Αθήνα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το θέµα είναι ότι τη δεύτερη φωτογραφία, του πανεπιστηµίου
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στην Αθήνα, δεν υπάρχει κανείς Βουλευτής εδώ µέσα ούτε
Έλλην πολίτης που να µπορεί να την προσδιορίσει χρονικά. Είναι
του 2017; Μήπως είναι του 2007; Μήπως είναι του 1977; Διότι η
διάλυση της παιδείας άρχισε από το 1974 και µετά, όταν ο Κερένσκι της σύγχρονης πολιτικής ζωής, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, παρέδωσε την παιδεία στην αριστερή προπαγάνδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω και µέρος της δευτερολογίας µου, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα εκµεταλλευτώ πολύ τον χρόνο.
Στα θέµατα παιδείας, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι µοναδική
και βρίσκεται σε αυτό που λέγεται αυστηρή τήρηση του Συντάγµατος. Είναι αυτό ακριβώς που περιγράφεται και στον πολιτικό
προγραµµατισµό του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήµατος Χρυσή
Αυγή. Θέλουµε µια δωρεάν εθνική παιδεία, όπως επιτάσσει το
άρθρο 16 του ισχύοντος Συντάγµατος, το οποίο αναφέρει στην
παράγραφο 2 το εξής: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του
κράτους κι έχει σκοπό την ηθική, επαγγελµατική και φυσική
αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής
συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
Στην παράγραφο 4 στο ίδιο άρθρο γράφει: «Όλοι οι Έλληνες
έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθµίδες της στα
κρατικά εκπαιδευτήρια. Το κράτος ενισχύει τους σπουδαστές
που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα µε τις ικανότητές τους».
Αυτό ακριβώς θέλει η Χρυσή Αυγή. Θέλουµε εθνική παιδεία,
παιδεία εντελώς αντίθετη από την παιδεία που κατασκευάζει ο
ετερόκλητος πολιτικός συνασπισµός ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ -αυτό που
εσείς λέτε «πρώτη φορά Αριστερά»- που επιχειρεί σε όλες τις
βαθµίδες της παιδείας να αποδοµήσει την εθνική συνείδηση. Και
µε την επίκληση της ανάγκης δήθεν αλλαγών και µεταρρυθµίσεων, προβαίνει σε ριζική αλλαγή - αναθεώρηση των δοµών της
ελληνικής κοινωνίας.
Πλήττετε, κυρίες και κύριοι της Αριστεράς, µε αξιοσηµείωτο
ζήλο τον εθνικό και κοινωνικό ιστό, προκειµένου να µετατρέψετε
την Ελλάδα σε ένα πολυπολιτισµικό βδέλυγµα. Πλήττετε τον θεµέλιο λίθο, τον καθοριστικό παράγοντα που ενδυναµώνει και διατηρεί την ταυτότητα και τη συνείδηση, τις ρίζες και τη µνήµη. Κι
αυτός ο θεµέλιος λίθος, ο παράγων, δεν είναι άλλος από την παιδεία κι από την εκπαίδευση.
Συνολικά οι ενέργειες του σηµερινού Υπουργού και όχι µόνο γιατί, κυρίες και κύριοι, µην ξεχνάτε το κατάπτυστο βιβλίο της
Ρεπούση που κυκλοφόρησε στα ελληνικά σχολεία επί Νέας Δηµοκρατίας, επί υπουργίας της κ. Γιαννάκου- αυτές οι ενέργειες
των εθνοµηδενιστών εντάσσονται σε ένα πλαίσιο πλήρους αποδοµήσεως της εναποµεινάσης εθνικής παιδείας και της επιβολής
ενός σκληρού εκπαιδευτικού εξουσιαστικού µηχανισµού, ο
οποίος και θα αποτελεί το κυρίαρχο δόγµα της εκπαιδεύσεως.
Στο σηµείο αυτό και τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι η εθνική
παιδεία δεν είναι θέµα αριθµών και ποσοστών.
Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στην οµιλία του ότι η Κυβέρνησή του από το 2015 και µετά προσέφερε στην παιδεία το 2,8%
του ΑΕΠ, από το 1,8% που προέβλεπε η αποχωρήσασα -µνηµονιακή και αυτή- κυβέρνηση Σαµαρά.
Κύριε Πρωθυπουργέ, είτε 2,8% προσφέρεις είτε 1,8% του ΑΕΠ
προσφέρεις, η παιδεία νοσεί βαθύτατα εδώ και δεκαετίες. Και η
σηµερινή παιδεία, δυστυχώς, είναι αυτή η παιδεία που παράγει
νεοραγιάδες, που φτιάχνει φοβικούς πολίτες, πολίτες που έχουν
να κάνουν µε ένα ανάλγητο κράτος το οποίο παραµορφώνει την
εθνική ψυχή και συνθλίβει οικονοµικά και κοινωνικά τους πολίτες
του. Ραγιάδες όµοιους µε τους πολιτικούς του Αρχηγούς, Δεξιάς
και Αριστεράς, αυτούς που φοβούνται να πουν «ως εδώ», αυτούς
που φοβούνται να πουν ένα µεγάλο «όχι», τα οποία «όχι» µόνο οι
εθνικιστές µπορούν να εκστοµίσουν.
Και τι σηµαίνει ραγιάς; «Ραγιάς είναι εκείνος που είναι σκλάβος
του φόβου του. Τη ραγιαδοσύνη του την ονοµάζει αναγκαία φρονιµάδα. Τον κυνηγάς και κρύβεται, τον δέρνεις και ακόµα σκύβει,
τον σκοτώνεις και σωπαίνει». Ίων Δραγούµης.
Αυτό ακριβώς είστε κι εσείς. Αυτό ακριβώς είστε όλοι σας, οι
εκατόν πενήντα τρεις, οι οποίοι είστε έτοιµοι να ψηφίσετε οτιδή-
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ποτε, προκειµένου να κρατήσετε τη βουλευτική σας έδρα.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο επισηµάνσεις. Χθες οι εκπρόσωποι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ως κλαίουσες Μαγδαληνές, κάνοντας δήθεν αυτοκριτική έλεγαν: «Μα, κι εµείς
κάναµε σφάλµατα για την παιδεία». Κάνατε σφάλµατα ή εγκλήµατα;
Κατέθεσα δύο φωτογραφίες. Μπορείτε µέχρι αύριο το πρωί
να µου πείτε η δεύτερη φωτογραφία του ελληνικού πανεπιστηµίου ποιας ηµεροµηνίας είναι; Γιατί κανείς δεν µπορεί να προσδιορίσει ποιας ηµεροµηνίας είναι.
Δεύτερη επισήµανση: Ο συναγωνιστής µας Ιωάννης Λαγός, ως
αγορητής, χθες τοποθετήθηκε στο νοµοσχέδιο και µε χειµαρρώδη
πολιτικό λόγο κατήγγειλε την Κυβέρνηση, την Αριστερή -εντός κι
εκτός εισαγωγικών- Κυβέρνηση, που κατέθεσε τροπολογία άσχετη
µε το Υπουργείο Παιδείας, η οποία αφορά τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς. Είπε, επίσης, για τη νοµολογία Μουζάλα ότι οι
λαθροµετανάστες θα έχουν πολύ σύντοµα κάρτα προπληρωµένη,
θα έχουν δικό τους σπίτι και όλα τα καλά και τόνισε στο τέλος του
λόγου του ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει αυτήν την αλητεία,
τους αναρχικούς των Εξαρχείων, οι οποίοι, δυστυχώς, λυµαίνονται
και τον χώρο των πανεπιστηµίων.
Μετά τον Γιάννη Λαγό ανέβηκε στο Βήµα ένας συριζαίος Βουλευτής. Δεν έχει σηµασία το όνοµά του. Ακούστε, όµως, τι ενδιαφέρον είπε: «Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι,
δεν αισθάνοµαι την ανάγκη να υπερασπιστώ κανέναν κοινοβουλευτικό». Δεν αισθάνθηκε την ανάγκη.
Κύριε Βουλευτά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αισθανθήκατε την ανάγκη να
υπερασπιστείτε την κοινοβουλευτική δηµοκρατία, τον κοινοβουλευτισµό; Τζάµπα σας λένε δηµοκρατικό τόξο; Και συνέχισε λέγοντας «αισθάνοµαι, όµως, την ανάγκη να πω ότι σε αυτήν τη
χώρα τα µεγαλύτερα εγκλήµατα και οι περισσότερες αγριότητες
σε αυτήν, αυτήν τη στιγµή, διαπράττονται από τις φασιστικές εγκληµατικές οργανώσεις».
Να µην πω ότι ο εν λόγω βλέπει πολλά θρίλερ. Να µην αναφέρω την κενότητα του πολιτικού του λόγου. Να αναφέρω, όµως,
ότι ο εν λόγω ήταν δάσκαλος, διαµόρφωνε συνειδήσεις και εκπαίδευε τα παιδιά µας. Λοιπόν, εµείς τέτοιους δασκάλους δεν
θέλουµε.
«Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες, αναφορατζήδες,
να εξευτελίζετε τη φυλή. Πάψετε παλιόγριες τις κλάψες, τα
σάλια, τα µελάνια και πιάστε το σπαθί», όπως µας επιτάσσει ο
Περικλής Γιαννόπουλος. Αυτό το πνευµατικό σπαθί έχει ανάγκη
η Ελλάς, το σπαθί µιας εθνικής και κοινωνικής αναγέννησης, µιας
επανάστασης εναρµονισµένης στους ανεκπλήρωτους πόθους
της επαναστάσεως του 1821.
Κυρίες και κύριοι, ελληνικέ λαέ, όπως έλεγε ο µακαριστός Χριστόδουλος, «δεν θέλουµε τη νεολαία µας εύπλαστο κιµά στα
χέρια των ταγών της Νέας Τάξεως και της παγκοσµιοποιήσεως».
Θέλουµε νεολαία ελληνική, θέλουµε πατρίδα ελεύθερη, θέλουµε δάσκαλο Έλληνα, µε πάθος, να παραδίδει τη σκυτάλη στη
νέα γενιά. Θέλουµε προσευχή στα σχολεία, θέλουµε έπαρση σηµαίας, θέλουµε πίστη, θέλουµε τιµή, θέλουµε την πατρίδα µας
πίσω και θα την πάρουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, κύριε Δουζίνα,
δεν έχετε τον λόγο. Δεν αναφέρθηκε σε κάποιον ονοµαστικά ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.
Κύριε Μηταφίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ: Δηλαδή, δεν επιτρέπεται, κύριε
Πρόεδρε, ούτε να γελάµε, όταν µιλάει ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής και µας µιλάει µε αυτόν τον τρόπο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δουζίνα, δεν
προβλέπεται να πάρετε τον λόγο. Σας παρακαλώ πολύ. Και δεν
τίθεται θέµα προσωπικού. Έγινε µία αναφορά για τα λεχθέντα
ενός Βουλευτή κατά τη χθεσινή του παρέµβαση στην Ολοµέλεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ: Ο κ. Παππάς µου είπε «µόκο».
Είναι αυτή αξιοπρεπής κοινοβουλευτική συµπεριφορά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αναφέρθηκε σε κάποιον προσωπικά κάποιος;
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν αφορά εσάς, κύριε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν αφορούσε
εσάς. Τελείωσε.
Έχετε τον λόγο, κύριε Μηταφίδη.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Θέλω να πω ότι υπογράφω
µε εκατό χέρια όσα είπε ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για τη ναζιστική συµµορία της Χρυσής Αυγής.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν θα ξοδέψω τον
ελάχιστο χρόνο που έχω στη διάθεσή µου σχολιάζοντας τις ιερεµιάδες που εξακολουθεί να ψάλλει η συντηρητική Αντιπολίτευση από αυτό το βήµα, καθόλου τυχαία, υπερασπίζοντας το
βάθρο της νεοφιλελεύθερης συναίνεσης, τον γνωστό νόµο Διαµαντοπούλου, αυτό το έκτρωµα, το οποίο, όπως η ίδια πολύ κυνικά δηλώνει, «έχει σκοπό να ξηλώσει τη Μεταπολίτευση».
Κοιτάξτε κάτι. Έχουµε κάνει ένα λάθος, το έχω επισηµάνει
πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα, ότι αυτή η απαξιωτική, ισοπεδωτική κριτική, συλλήβδην, για τη Μεταπολίτευση, ένα και
µόνο εξυπηρετεί: Εξυπηρετεί αυτούς που πριν από λίγο µας προκάλεσαν µέσα στο Κοινοβούλιο. Ο Αρχηγός τους, βέβαια, θεωρεί
αγγαρεία το ότι βρίσκεται εδώ µέσα -µας το έχει πει και διαφορετικά- ως γνωστός θαυµαστής, βέβαια, του αναµορφωτή της
Ευρώπης, του Χίτλερ, όπως γράφει στα κείµενά του.
Η Μεταπολίτευση είναι µία αντίφαση και δεν πρέπει να τη χαρίσουµε όσοι δώσαµε αγώνες και µάχες για να είναι η πιο µακρά
περίοδος δηµοκρατικών δικαιωµάτων, που σήµερα, βέβαια, βρίσκονται σε πλήρη αµφισβήτηση. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι ο νεοφιλελευθερισµός πηγαίνει πακέτο µε τον νεοσυντηρητισµό. Φτάσαµε, λοιπόν, στα πενήντα χρόνια µετά τη χούντα, να
έχουµε και συνέδρια –παρακαλώ- στο Πάντειο από τους γνωστούς «αστέρες» του νεοφιλελευθερισµού, οι οποίοι, ούτε λίγο
ούτε πολύ, µας είπαν ότι η χούντα ήταν ο προθάλαµος του εκσυγχρονισµού της χώρας και πολλά άλλα. Δεν θέλω, όµως, να
µείνω εκεί.
Επειδή στη συζήτησή µας επισκιάστηκαν µοιραία οι λίγες αλλαγές που υπάρχουν µέσα στο νοµοσχέδιο για την πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, θα ήθελα να πω κάτι, παίρνοντας
ερέθισµα από αυτά που είπε προηγουµένως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ότι ένας µεγάλος Αµερικανός παιδαγωγός και φιλόσοφος, ο Τζον Ντιούι, έλεγε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό
που συνήθως λέµε. Λέµε ότι η παιδεία, το σχολείο, είναι η προετοιµασία για τη ζωή. Ο ίδιος έλεγε ότι πρέπει να είναι η ίδια η
ζωή.
Και εδώ θέλω να χαιρετίσω τις πρωτοποριακές προσπάθειες
που έχουν ξεκινήσει στο 4ο Γυµνάσιο Αργυρούπολης και αλλού και δεν έχουν ξεκινήσει τυχαία στις δικές µας µέρες, αφού µε τις
αλλαγές που φέραµε στη βασική εκπαίδευση, έχουµε απελευθερώσει και ωφέλιµο χρόνο- για το λεγόµενο ανοιχτό σχολείο, ώστε
το σχολείο να γίνει µια δυναµική κοινότητα µάθησης.
Είναι φανερό ότι η συζήτηση µέσα στη Βουλή εξελίχθηκε σε
µία πραγµατική πολιτική µάχη. Και ας αφήσουµε λιγάκι αυτές τις
γενικότητες και τα ηθικοπλαστικά για την παιδεία. Εδώ µιλάµε
για εκπαιδευτική πολιτική η οποία έχει και κοινωνικά και ταξικά
χαρακτηριστικά και θεωρητικά έχει σηµαδευτεί –αν θέλετε- απ’
όλες τις µάχες που έχουν δοθεί, ώστε να έχει έναν απελευθερωτικό χαρακτήρα η παιδεία.
Κακώς στιγµατίζουµε τις αντίθετες ιδέες ως ιδεοληψίες, λες
και πρόκειται για κάποιες ψυχικές ασθένειες. Έχουµε µια πραγµατική µάχη ιδεών µέσα σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει και
που το σχολείο παίζει βασικό ρόλο σ’ αυτές τις αλλαγές, αλλά
δεν µπορεί να είναι και ο µοχλός της ανατροπής, όπως πίστευαν
–αν θέλετε- για την εκπαίδευση την περίοδο του Μάη του ‘68.
Ακούµε συνέχεια την αντιπολίτευση να µας εγκαλεί ότι αυτά
που εισάγουµε εδώ είναι οπισθοδρόµηση στη δεκαετία του ‘80.
Βέβαια, δεν υπάρχει εδώ κανείς εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Μου
κάνει εντύπωση ότι ακόµα και η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κληρονόµος ενός τόσο βαριού ονόµατος, δεν µπήκε στον κόπο να
απαντήσει σε αυτό που ακούγεται κατά κόρον, ιδιαίτερα από τη
Νέα Δηµοκρατία, ότι η περίοδος των εκπαιδευτικών αλλαγών τη
δεκαετία του ‘80 ήταν µια περίοδος λαϊκισµού. Να θυµίσω ότι οι
αλλαγές αυτές, παρά τον πελατειακό χαρακτήρα που είχαν,
παρά τις φωτογραφικές διατάξεις, ήταν µια τοµή µετά τη µεταρ-
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ρύθµιση Ράλλη, η οποία επανέφερε την καταργηµένη από τη
χούντα µεταρρύθµιση που είχε ξεκινήσει τα χρόνια του Παπανούτσου και της οποίας εγώ είµαι παιδί της.
Θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά ένα δηµοσίευµα της κυριακάτικης «ΑΥΓΗΣ». Να διαβάζετε την «ΑΥΓΗ», θα µάθετε πολλά
πράγµατα. Δεν φτάνει να διαβάζετε µόνο τις ναυαρχίδες του νεοφιλελευθερισµού, το «Πρώτο Ψέµα» και την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τριαντάφυλλος Μηταφίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εδώ µπορείτε να δείτε συγκριτικά πού έχουµε δίδακτρα στην
Ευρώπη. Στις χώρες που θεωρούνται µε τα διεθνή κριτήρια ότι
έχουν το υψηλότερο, ανώτερης ποιότητας εκπαιδευτικό σύστηµα, δεν υπάρχουν δίδακτρα.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Και θέλω να τελειώσω –το οφείλω αυτό- χαιρετίζοντας τους
συναδέλφους και τις συναδέλφισσες εκπαιδευτικούς που σε πείσµα των συντηρητικών της Δεξιάς, αλλά δυστυχώς και της Αριστεράς, πήραν µέρος στη διαδικασία επιλογής των διευθυντών
των σχολείων εκφράζοντας τη γνώµη τους. Μεγαλύτεροι από
εµένα αλλά και αµέσως µετά τη Μεταπολίτευση πολεµήσαµε για
να υπάρχει αιρετή διοίκηση στην εκπαίδευση, όπως καλώς υπάρχει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Δυστυχώς, το Συµβούλιο της Επικρατείας µε την αντιδηµοκρατική του απόφαση -την οποία δεν την εφαρµόζουν οι δικαστικοί
για τον εαυτό τους, γιατί αυτοί έχουν αιρετούς προϊσταµένους
στα δικαστήριά τους- ακύρωσε αυτή την προσπάθεια και ξαναέβαλε τους συλλόγους διδασκόντων σε αυτήν την περιπέτεια.
Και θέλω να κλείσω διαβάζοντας, κύριε Πρόεδρε τρεις στίχους. Είναι του Ελύτη. Τους αφιερώνω εξαιρετικά στους «πεισµατάρηδες» της εκπαίδευσης, σ’ αυτούς που κάτω από τις πιο
αντίξοες συνθήκες, κακοπληρωµένοι και χωρίς καµµία βοήθεια,
κάνουν όλες αυτές τις τοµές πάνω στις οποίες εµείς πρέπει να
χτίσουµε και να τις αναπτύξουµε.
Λέει ο Ελύτης: «Μέσα στη θλίψη της απέραντης µετριότητας,
που µας πνίγει από παντού, παρηγοριέµαι ότι κάπου σε κάποιο
καµαράκι κάποιοι πεισµατάρηδες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη φθορά.».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ίσως αυτός ο στίχος θα έπρεπε να
αφιερωθεί όντως στους πεισµατάρηδες που επιµένουν να ανατρέψουν ένα βάρβαρο σύστηµα, αυτό που ζούµε σήµερα και το
οποίο δεν εξανθρωπίζεται ούτε γίνεται τίµιο. Είναι άτιµο από την
ίδια του τη φύση, γιατί βασίζεται στην εκµετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο. Αυτοί είναι οι πραγµατικοί πεισµατάρηδες και να
είστε σίγουροι ότι στην πορεία θα βρεθούν λαοί ολόκληροι πεισµατάρηδες που δεν θα υποταχθούν και ενσωµατωθούν, αλλά
θα αγωνιστούν για να ανατρέψουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Επειδή και ο Γραµµατέας του Kόµµατός µας και ο εισηγητής
µας Γιάννης Δελής και ο Μανώλης Συντυχάκης µίλησαν γενικότερα και για το νοµοσχέδιο και για την πρόταση τη δική µας, θα
σταθώ σε επιµέρους ζητήµατα.
Κατ’ αρχάς, θέλω να κάνω ένα σχόλιο που αφορά τη διαδικασία, µια και είναι ο Πρόεδρος εδώ.
Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγµα που
συµβαίνει. Να σηκωθούµε να φύγουµε; Μίλησαν δυόµισι ώρες οι
δύο Αρχηγοί. Τόσο ήταν, µήπως ήταν και παραπάνω; Όποτε
θέλει ο καθένας λέει, απαντάει, ξαναπαντάει, δηλαδή τι νοµίζουν
ότι αυτοί κερδίζουν; Δεν είναι σωστό.
Φυσικά, ανοχή θα υπάρχει, κανένας δεν λέει ότι ντε και καλά
θα µιλήσουν είκοσι λεπτά ή µισή ώρα. Όµως αυτό το πράγµα
κάθε εβδοµάδα δεν πάει άλλο, γιατί και η ανοχή έχει όρια και στο
ίδιο έργο δεν µπορούµε να είµαστε θεατές. Θα σηκωνόµαστε και
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θα φεύγουµε, εάν συνεχίζεται αυτό το πράγµα, να έχουµε δύο
ώρες αυτό το πινγκ πονγκ, το οποίο είναι γνωστό, το έχουµε δει
από πολλά χρόνια όσοι είµαστε παλαιότεροι σε αυτήν την Αίθουσα.
Σε ότι αφορά το νοµοσχέδιο και το όλο κλίµα, γίνεται µια προσπάθεια και από την Κυβέρνηση και από τα άλλα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης, αλλά και από τον Τύπο και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να προβληθεί ότι εδώ υπάρχει µια µεγάλη σύγκρουση
και αντιπαράθεση δύο διαφορετικών πολιτικών και στο θέµα της
ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και συνολικότερα στο θέµα της παιδείας.
Μάλιστα χρησιµοποιούνται βαρύγδουπες εκφράσεις, που κανένας καµιά φορά απορεί, αν σκεφτεί σοβαρά και αν δεν υποκύψει σε αυτήν τη λαγνεία των λέξεων που χρησιµοποιούνται.
Παραδείγµατος χάριν, από την πλευρά της Κυβέρνησης: «κοινωνικό κράτος», «απρόσκοπτη πρόσβαση στην παιδεία όλων των
Ελλήνων». Άλλο: «αριστερή αντίληψη συγκρούεται µε τη δεξιά
αντίληψη». Αριστερή αντίληψη είναι του ΣΥΡΙΖΑ και της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και δεξιά αντίληψη είναι της Νέας Δηµοκρατίας και των υπολοίπων. Ευτυχώς που δεν ακούσαµε και τη λέξη
επανάσταση στην παιδεία.
Όλα αυτά ακούγονται µάλιστα σε µια ζωή που ζει ο κόσµος, η
οποία είναι τελείως διαφορετική από αυτά που λέγονται. Τι
απαντά η Νέα Δηµοκρατία και οι άλλοι; Αναχρονισµός, οπισθοδρόµηση και το άσυλο σηµαία.
Παρεµπιπτόντως ο κύριος Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τον
νόµο Γιαννάκου. Αν δεν µας απατά η µνήµη µας –και δεν µας
απατά, λεκτικό είναι αυτό- όταν είχε έρθει ο νόµος Γιαννάκου,
έγιναν τεράστιες κινητοποιήσεις από το φοιτητικό κίνηµα και την
εκπαιδευτική κοινότητα τότε. Τα ξεχάσατε; Τώρα ήταν καλός ο
νόµος της Γιαννάκου, δηλαδή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Για το άσυλο. Για το άρθρο 16.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ξέρεις καµµία φορά η λανθάνουσα
γλώσσα λέει την αλήθεια. Και για το άσυλο τότε το είχαν καταγγείλει και ο Συνασπισµός και εµείς και πάρα πολλοί άλλοι αυτόν
τον νόµο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Για το άρθρο 16.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και το άσυλο είχε καταγγελθεί. Μην
µας τα λέτε. Θέλετε να σας φέρω τις εφηµερίδες για το τι λέγατε
και εσείς τότε για το άσυλο;
Ανεξάρτητα από αυτό, πήρε γενικότερα τον νόµο της Γιαννάκου.
Λέω, λοιπόν, ότι για να ισορροπήσει η συζήτηση, εµείς θα θέσουµε τα πραγµατικά ερωτήµατα που υπάρχουν, για να δούµε
πού είναι οι µεγάλες διαφορές, οι στρατηγικές διαφορές. Τι είναι
η παιδεία εµπόρευµα ή κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται δηµόσια δωρεάν και σε υψηλή ποιότητα, που ταιριάζει και µε
τις εξελίξεις τις επιστηµονικές, τις τεχνολογικές που υπάρχουν;
Εδώ διαχωρίζονται τα κόµµατα. Στον καπιταλισµό είναι εµπόρευµα. Είναι ή δεν είναι εµπόρευµα; Πουλιέται και αγοράζεται,
ναι ή όχι;
Σήµερα, µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, τι είναι η παιδεία και τι
αλλάζει προς αυτήν την κατεύθυνση; Το κάνει κοινωνικό αγαθό
που προσφέρει τη δηµόσια δωρεάν παιδεία παντού; Όχι βέβαια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου, κύριε Πρόεδρε, και τον χρόνο της δευτερολογίας
µου, για να µη χρησιµοποιήσω αυτά που κατήγγειλα πριν, ότι
πρέπει και εµείς να έχουµε τον ανάλογο χρόνο, αλλά δεν είναι
σωστό γενικότερα.
Λέει η Κυβέρνηση: Να έχουν όλοι ελεύθερη πρόσβαση ή να
έχουν ισοτιµία. Καλά, σοβαρολογείτε; Το παιδί του εργάτη µε το
παιδί του βιοµήχανου, του εφοπλιστή, του µεγαλέµπορου, του
πλούσιου, τέλος πάντων, έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στην παιδεία; Είµαστε σε ταξική κοινωνία ή όχι; Για ποια δωρεάν παιδεία µπορούµε να µιλήσουµε σήµερα και να τη
λογαριάσουµε συνολικά, γιατί παιδεία δεν είναι µόνο τα πανεπιστήµια.
Για να δούµε ένας γονιός τι πληρώνει σήµερα; Πληρώνει φρον-
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τιστήρια; Πληρώνει για ξένες γλώσσες ή µήπως µπορεί να τα
µάθει στο σχολείο; Πληρώνει, αν θέλει να µάθει το παιδί του.
Πληρώνει για αθλητισµό; Όπου θέλει να το πάει. Υπάρχουν τέτοιες υποδοµές που να προσφέρουν; Υπάρχουν υποδοµές για
τον πολιτισµό; Όχι. Όλα είναι επί πληρωµή, συν τα υπόλοιπα
προβλήµατα που υπάρχουν ακόµα και στα πανεπιστήµια.
Σε αυτό, λοιπόν, το θέµα υπάρχει διαφορά στην πολιτική σας
από την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας; Λέτε, βέβαια, ότι εµείς
προσπαθούµε να το απαλύνουµε. Θα το σχολιάσω παρακάτω.
Όµως υπάρχει καµµία διαφορά στο ότι η παιδεία θεωρείται και
είναι εµπόρευµα και πουλιέται και αγοράζεται παντού; Για να µην
πάω παραπέρα για τα ξένα ιδρύµατα, για τα µεγάλα πανεπιστήµια, ποιοι πάνε, πώς πάνε και τι κάνουν. Και αν θέλετε, µην κάνουµε σύγκριση µε παλιότερες εποχές που χρειαζόντουσαν
µαζικά επιστήµονες και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα είχε
αφήσει πιο χαλαρά ορισµένα πράγµατα για να παράγει επιστήµονες που έπρεπε να στελεχώσουν την ίδια την καπιταλιστική
παραγωγή. Άρα εδώ ο καυγάς είναι για το ποιος υπηρετεί καλύτερα αυτό το σύστηµα.
Για να δούµε, λοιπόν, τι κάνει αυτό το νοµοσχέδιο, επειδή
ακούγονται διάφορα και για τον νόµο Διαµαντοπούλου, που
όντως ήταν νόµος-τερατούργηµα. Εµείς το είχαµε καταγγείλει
και µάλιστα λέγαµε ότι ξεκινάει το «Πανεπιστήµιο ΑΕ» –ανώνυµη
εταιρεία- όπως και σε όλα, και στα σχολεία και παντού. Προηγήθηκε ο νόµος Γιαννάκου και τώρα µε έναν πιο έξυπνο τρόπο συνεχίζεται στην ίδια γραµµή. Γιατί συνεχίζεται στην ίδια γραµµή;
Υπάρχει υποχρηµατοδότηση µε βάση τις ανάγκες της οικονοµίας; Τεράστια.
Μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα δώσει 65 εκατοµµύρια σε δύο χρόνια. Να σας πω κάτι; Είναι το των καθαρών κερδών µεγάλων επιχειρήσεων τα 65 εκατοµµύρια. Να µην
ονοµατίσω, γιατί είναι αρκετές και ο νοών νοείτω. Φθάνουν αυτά
τα 65 εκατοµµύρια, για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που
υπάρχουν στον χώρο της παιδείας; Όχι. Γι’ αυτό, τι έρχεται; Η
εξάρτηση της επιβίωσης και λειτουργίας των ΑΕΙ και των ΤΕΙ από
την πώληση προγραµµάτων µε τέλη και δίδακτρα, µε νέα πεδία
δράσης στη διά βίου µάθηση, η οποία διά βίου µάθηση είναι
στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου και θα πω γιατί είναι.
Δεύτερον, θεσµοθετεί επίσηµα δίδακτρα µε τη µορφή τελών
φοίτησης στα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Και επειδή
καταγγέλλεται –και σωστά καταγγέλλεται- η λογική και η θεωρία
πελάτη και αυτού που προσφέρει, αυτό τι είναι; Δεν θεωρείται
πελάτης ο φοιτητής; Γιατί θα πρέπει να πληρώνει στο µεταπτυχιακό; Δεν είναι «Πανεπιστήµιο Α.Ε.» και αυτό όταν πάει να βρει
πόρους από αλλού, για να στηριχτεί και όταν συνδέεται µε τις
επιχειρήσεις και όλα όσα γίνονται στην πράξη, ακόµα και µε το
ίδιο το ΝΑΤΟ, αλλά εδώ εσείς λέτε ότι το ΝΑΤΟ είναι παράγοντας
ασφάλειας.
Άρα λοιπόν, ποια είναι η διαφορά; Λέτε ότι το 30% θα είναι σε
όσους δεν µπορούν. Και καθορίζεται µε ένα πλαφόν. Ο κύριος
Υπουργός λέει 10.000, εµείς δεν συµφωνούµε, γιατί αν είναι
πάνω από 30%, τι θα γίνει; Θα βάλεις τους πιο φτωχούς. Άρα θα
κατέβει το πλαφόν. Ακόµα και µε 11.000 εισόδηµα χρονιάτικο πιστεύετε, αλήθεια, ότι µπορεί µια λαϊκή οικογένεια να στηρίξει το
παιδί και στο πανεπιστήµιο και στο µεταπτυχιακό; Είναι πλούσιοι
όσοι έχουν εννιά κατοστάρικα το µήνα και θα πρέπει να πληρώνουν δίδακτρα;
Τρίτον, τρεις κύκλοι σπουδών, πτυχία πολλών ταχυτήτων, προγράµµατα κατάρτισης διά βίου µάθησης. Ποιοι θα είναι σ’ αυτά
τα προγράµµατα; Τα παιδιά της αστικής τάξης; Όχι, αυτοί πάνε
αλλού. Τα παιδιά της µεσοαστικής τάξης, που δεν υπάρχει, αλλά
ας την πούµε έτσι; Όχι, για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Σε
αυτά τα θέµατα που βάζετε διαφωνούν η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ; Όχι. Πιέζουν –ειδικά η Νέα Δηµοκρατία, αλλά και οι
άλλοι- για ακόµα περισσότερη αυτονοµία των πανεπιστηµίων,
που σηµαίνει να ζητούν ακόµα περισσότερα λεφτά για να πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Ακαδηµαϊκά Συµβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
σε επίπεδο περιφέρειας. Καινούργιος θεσµός. Ποια είναι η επιχειρηµατολογία; Ότι θέλει να συντονίσει τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Να το δεχθούµε σαν επιχειρηµατολογία. Ναι, σε µια
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περιφέρεια. Για ποιον σκοπό ιδρύονται; Γιατί απέτυχαν και τα
προηγούµενα. Σε τι απέτυχαν τα προηγούµενα και πρέπει να πετύχουν τούτα εδώ; Να συνδέσουν την κοινωνία µε τις πραγµατικές ανάγκες και µε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Εδώ είναι το κλειδί. Ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας, δηλαδή, που θα τις συνδέσουν τα ανώτατα ιδρύµατα, πανεπιστηµιακά και τεχνολογικά; Γιατί δεν προσδιορίζονται; Τι κρύβετε
πίσω απ’ αυτό; Κρύβετε, πρώτον και βασικό, τις πραγµατικές
ανάγκες και τους σχεδιασµούς του ίδιου του κεφαλαίου. Και
όταν µιλάµε για παραγωγική ανασυγκρότηση, να συνεννοούµαστε. Για ποια παραγωγική ανασυγκρότηση µιλούµε στη χώρα;
Ποιοι θα κάνουν την παραγωγική ανασυγκρότηση; Ό,τι υπάρχει
δίνεται στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Παραγωγικό µοντέλο
καινούργιο. Ποιο καινούργιο; Λιµάνια, αεροδρόµια, ΟΣΕ, ό,τι
υπάρχει δηµόσιο παραδίδεται στους επιχειρηµατικούς οµίλους
και στα µονοπώλια, για να αναπτυχθεί, υποτίθεται, η χώρα. Άρα
λοιπόν, τι θα κάνουν τα Περιφερειακά Συµβούλια; Αυτά τα συµφέροντα θα εξυπηρετήσουν: την καπιταλιστική ανάπτυξη.
Με συγχωρείτε, αλλά σε ορισµένα πράγµατα πρέπει να συνεννοούµαστε. Τι ζητούν σήµερα από το επιστηµονικό δυναµικό οι
κεφαλαιοκράτες; Φθηνή, ευέλικτη επιστηµονική εργατική δύναµη
µε σχέσεις εργασίας αλαλούµ, όλες αυτές που υπάρχουν στην
καπιταλιστική αγορά. Αυτόν ακριβώς τον σκοπό εξυπηρετεί και
αυτός ο σχεδιασµός που κάνει αυτή η Κυβέρνηση. Εκτός εάν µας
πείτε ότι σχεδιάζετε σοσιαλιστική οικονοµία και µπαίνει σε άλλη
βάση, αλλά αυτό δεν φαντάζοµαι να υπάρχει κανείς που θα το
ισχυριστεί.
Άρα λοιπόν, τι λέµε εµείς. Ίδια στρατηγική είναι. Επιµέρους
διαφορές µπορεί να υπάρχουν. Και υπάρχουν διαφορές, γιατί
ούτε τα κόµµατα είναι ίδια. Στρατηγικά, όµως, όλες οι αλλαγές
που γίνονται δεν είναι σε προοδευτική, αλλά σε συντηρητική κατεύθυνση.
Γι’ αυτό εµείς καλούµε τον κόσµο, πέρα από τα γενικά, από
την ανατροπή και το τι σηµαίνει και τι µπορεί να δώσει ο σοσιαλισµός και στον τοµέα της εκπαίδευσης, της παιδείας και της κοινωνίας, σήµερα να υπάρξει ένα µέτωπο απ’ όλους όσους δεν
συµφωνούν να παραδοθεί ό,τι υπάρχει στον τζόγο αυτής της
βάρβαρης καπιταλιστικής αγοράς, να παλέψουν για άµεσα αιτήµατα. Να, ποια είναι τα άµεσα αιτήµατα. Κάλυψη ελλείψεων της
δηµόσιας εκπαίδευσης, µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό, υλικοτεχνική υποδοµή, δωρεάν παροχή βιβλίων και συγγραµµάτων,
σίτιση, στέγαση για όλους. Εδώ είναι πόσα πληρώνει η λαϊκή οικογένεια και πώς ζει.
Θα πω δύο-τρία αιτήµατα ακόµα. Κάλυψη των απωλειών από
το κούρεµα των αποθεµατικών. Τι θα γίνει µε αυτό; Σ’ αυτά έγινε
µία ληστεία εν µία νυκτί. Θα γυρίσουν πίσω; Δεν υπάρχουν
λεφτά; Υπάρχουν δισεκατοµµύρια λεφτά, δεν εξανεµίστηκαν όλα
αυτά τα κέρδη, όλα αυτά που έχουν οι επιχειρήσεις σήµερα. Αντί,
όµως, να τις φορολογήσετε παραπάνω, από το 29% το πήγατε
στο 27%, διαγραφή χρεών κ.λπ.. Να σταµατήσει κάθε δυνατότητα επιχειρηµατικής δραστηριότητας και δηµιουργίας εταιρειών
οποιουδήποτε τύπου για τα ίδια τα πανεπιστήµια και για τα µέλη
των ΔΕΠ. Συµφωνείτε; Φέρτε το. Κανένας να µην συνδέεται µε
τα περιβόητα προγράµµατα, κανείς να µην συνδέεται µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες, ούτε σύνδεση µε τις επιχειρήσεις και
πολύ περισσότερο το ίδιο το πανεπιστήµιο και µέτρα για τους
φοιτητές.
Θα τελειώσω µε αυτό. Είχε έρθει η κόρη του Γκεβάρα, η
Αλέιδα, που είναι γιατρός, και µίλησε σε ένα σχολείο στη Χαλκηδόνα, στα παιδιά. Συνολικά για την εκπαίδευση ήταν η συζήτηση.
Και τι είπε; Στον καπιταλισµό κάθε γενιά θυσιάζεται για την επόµενη. Ισχύει ή δεν ισχύει; Για να δούµε τη δωρεάν παιδεία. Όταν
κάποια οικογένεια, µε αυτό το χάλι που υπάρχει, φθάσει σε ένα
σηµείο που µπορεί κάτι ελάχιστο να απολαύσει, αρχίζει και πληρώνει, για να σπουδάσει τα παιδιά της. Αυτή είναι η δωρεάν παιδεία.
Ξαναλέµε ότι δεν µπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή πολιτική. Είπε
πολλά ο κ. Τσακαλώτος. Έπρεπε να έχω χρόνο, για να µπορέσω
να του απαντήσω.
Εποµένως, αυτό που γίνεται είναι να διαχειρίζεστε και εσείς,
άσχετα από τις προθέσεις ορισµένων, ένα βάρβαρο σύστηµα,
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που έχει νόµους και που πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά
εφαρµόζονται σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Δηµήτριος Κουκούτσης, ανεξάρτητος Βουλευτής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, µπορώ
να ρωτήσω κάτι κυριολεκτικά πραγµατολογικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε, κύριε
Υπουργέ; Συγγνώµη, κύριε Κουκούτση, µισό λεπτό. Τι ακριβώς
θέλετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Θα σας πω. Προφανώς, καταλαβαίνω
το σκεπτικό του κ. Παφίλη.
Κύριε Παφίλη, τον Σεπτέµβριο αρχίζουν τα µεταπτυχιακά. Αρχίζει µια σχολική χρονιά. Η θέση του ΚΚΕ ποια είναι; Ότι ρεαλιστικά, όπως είναι τώρα, να καταργηθούν τα δίδακτρα από όλα
τα µεταπτυχιακά;
Και δεύτερον, δεχόσαστε ότι το 30%, που δεν θα πληρώνει δίδακτρα, που είναι παιδιά που δεν µπορούν να έχουν την οικονοµική αυτή δυνατότητα, είναι ένα αρνητικό µέτρο. Λέω ρεαλιστικά
για τώρα, για µεθαύριο, όχι στο µέλλον για τον σοσιαλισµό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά µας;
Πέρα από τα υπόλοιπα; Αυτό το ρεαλιστικά. Ποτέ δεν είναι ρεαλιστικό. Ρεαλιστικό είναι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία και που
µπορεί να κάνει η κοινωνία. Και αυτό το σύστηµα που υπηρετείτε
δεν µπορεί να τα κάνει αυτά. Τα κάνει µε βαρβαρότητα. Ενώ αν
πάρει ο κόσµος στα χέρια του τον πλούτο που παράγει, αν σχεδιάσει την οικονοµία, σήµερα οι δυνατότητες της επιστήµης, της
τεχνολογίας, της παραγωγικότητας της εργασίας είναι απίστευτες. Και η Ελλάδα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Για τον Σεπτέµβριο λέω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αφήστε τώρα. Τι τον Σεπτέµβριο; Εδώ
θα περάσουν πολλοί Σεπτέµβριοι που θα κάνετε το ίδιο ερώτηµα.
Λέµε, λοιπόν, ότι οι δυνατότητες της χώρας µας είναι τεράστιες,
απίστευτες. Είναι από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσµου για το
µέγεθός της. Κι όµως, ο λαός καταδικάζεται στη φτώχεια, τη δυστυχία και την πείνα.
Στα ερωτήµατα που θέσατε, εµείς λέµε να µην πληρώνει κανένας το µεταπτυχιακό. Εσείς δεν υπερασπίζεστε τη δηµόσια δωρεάν παιδεία; Βάλτε 5% φορολογία -για εδώ τώρα λέω- ανεβάστε
τη φορολογία στους µεγάλους επιχειρηµατίες, για να βγάλετε
λεφτά, άµα θέλετε. Γιατί είναι ψευτοδίληµµα αυτό. Το ίδιο και µε
το 30%. Τι να σας πούµε; Μην βάζετε ούτε το 30%; Ερώτηµα
είναι αυτό; Σας λέµε όλα. Να µην πληρώνει κανένας µεταπτυχιακό.
Και σε τελευταία ανάλυση, µην νοµίζετε ότι στα ελληνικά πανεπιστήµια υπάρχουν και οι ζάµπλουτοι µέσα. Εντάξει, υπάρχουν
και κάποια στρώµατα που ακόµα αντέχουν και που έχουν κάποια
οικονοµική ευµάρεια, αλλά για τα παιδιά της ελληνικής οικογένειας δεν σας προβληµατίζει ότι 11,5% εγκαταλείπουν το Γυµνάσιο -που είναι πολύ παραπάνω- και ότι δεκατέσσερις χιλιάδες
παιδιά πέρσι εγκατέλειψαν τα δηµοτικά σχολεία; Αυτά δεν σας
προβληµατίζουν για το πού οδηγείται η κατάσταση;
Δεν σας προβληµατίζουν αυτά που λέτε για τη Δυτική Αττική,
που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα φτιάξουµε εκπαιδευτικά ιδρύµατα; Τι θέλουν στη Δυτική Αττική; Τι θα αναπτυχθεί στη Δυτική
Αττική; Θέλουν φθηνούς ευέλικτους εργάτες και επιστήµονες.
Τέτοιους θα βγάλουν. Τι θα βγάλουν; Τι ζητάει ο καπιταλισµός
σήµερα; Αυτό δεν ζητάει, για να αναπτυχθεί; Δεν τα ξέρετε αυτά;
Δεν θέλει φθηνή εργατική δύναµη; Δεν θέλει µηδενικές κοινωνικές παροχές; Αυτά θέλει και αυτά θέλουν να τα προσφέρουν και
στα πανεπιστήµια. Προς αυτή τη γραµµή κινείται.
Και εµείς δεν λέµε στο παραµικρό µέτρο που παίρνετε, όχι. Ή
όλα ή τίποτα. Το «όλα» πρέπει να το απαιτήσει ο κόσµος, αλλά
µην µας βάζετε τέτοια διλήµµατα τώρα. Σας λέµε να µην πληρώνουν το µεταπτυχιακό. Γιατί; Δεν είστε υπέρ της δωρεάν εκπαίδευσης στα πανεπιστήµια; Εκτός των µεταπτυχιακών σπουδών
µάλλον ε; Έτσι αρχίζει σιγά σιγά. Μετά θα πάνε και στα προπτυχιακά και µετά θα φτάσουµε στο δηµοτικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Κύριε Κου-
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κούτση, επειδή είχε ζητήσει τον λόγο και ο κ. Σπίρτζης, ήδη σας
ανήγγειλα. Υπάρχει κάποιο πρόβληµα να προηγηθεί; Θέλετε
εσείς τον λόγο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν υπάρχει πρόβληµα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θέλετε εσείς τον
λόγο, κύριε Σπίρτζη;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για την τροπολογία, κύριε
Πρόεδρε; Και ο Κανονισµός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Λοιπόν, µην απευθύνεστε σε εµένα για τον Κανονισµό. Έγινε µια κακή αρχή από
το πρωί που παρέλασαν διάφοροι Υπουργοί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε,
πάρα πολύ. Δεν θα λογοδοτήσω εγώ για τους προηγούµενους
Προέδρους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν είπα για εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όφειλαν οι ίδιοι να
το θέσουν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ένας είναι ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Λοιπόν, σε ό,τι
αφορά τις τροπολογίες, είχαν κάθε δικαίωµα να παρέµβουν, για
να τις υποστηρίξουν. Σε ό,τι αφορά την παρέµβασή τους για το
νοµοσχέδιο επικαλέστηκαν εξ όσων γνωρίζω το ότι συνυπογράφουν το νοµοσχέδιο.
Εγώ αρνήθηκα προηγουµένως στον κ. Σπίρτζη, διότι ούτε καν
υπογράφων Υπουργός είναι. Και επιµένουν Κυβέρνηση και λοιποί
και ο ίδιος βεβαίως. Φτάσαµε στο σηµείο πριν από λίγο -για να
τα λέµε όλα- να ψυχρανθούµε µε τον κ. Σπίρτζη. Αυτό ίσως δεν
σας αφορά, αλλά ζητώντας µου να του δώσω τον λόγο µου είπε
ότι «εγώ θα απευθυνθώ στον επόµενο Πρόεδρο», που θα µε αντικαταστήσει και εγώ του είπα: «Ιδού η Ρόδος. Παρακαλώ πολύ
µετά τις 17.30’ που θα µε αλλάξει ο επόµενος Αντιπρόεδρος να
ζητήσετε από τον ίδιο τον λόγο». Αυτό γίνεται.
Το ότι είναι ενάντια στον Κανονισµό το ξέρουµε όλοι. Και οι
προηγούµενοι Προεδρεύοντες εδώ, δείχνουν ανοχή διότι ζητούν
οι Υπουργοί να κάνουν κάποια παρέµβαση.
Εν προκειµένω, ο κ. Σπίρτζης, επειδή υπάρχει από ό,τι έχω καταλάβει στο νοµοσχέδιο κάποιο άρθρο που αφορά και µηχανικούς, προς αυτή την κατεύθυνση θέλει να κάνει µια τοποθέτηση.
Αυτό είναι όλο. Τώρα µην ανοίγουµε ολόκληρη κουβέντα γιατί
και πώς. Σας παρακαλώ. Χάνουµε χρόνο υπάρχει µεγάλος αριθµός οµιλητών που δικαίως θα διαµαρτύρονται µετά για ενδεχόµενη περικοπή του χρόνου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό
σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε, κύριε Θεοχαρόπουλε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει ανοίξει πράγµατι µια λαθεµένη κατάσταση εκτός Κανονισµού, που
δεν είναι στη δική σας προσωπική ευθύνη. Από το πρωί έχουν µιλήσει δύο Υπουργοί που δεν µιλούν για τις τροπολογίες.
Θέλω να σας πω το εξής: Ο Κανονισµός, όπως καλά γνωρίζετε,
λέει ότι µετά από κάθε Υπουργό, για παράδειγµα, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι µπορούν να έχουν τον λόγο για δυο λεπτά.
Βλέπουµε να υπάρχει διαµαρτυρία γιατί γίνονται εντός του Κανονισµού διαδικασίες, όπως για παράδειγµα να παίρνουν τον
λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι µετά από τους Υπουργούς, και αντίθετα, να υπάρχει εκτός Κανονισµού µια διαδικασία
που γίνεται ανεκτή και συγχρόνως δεν γνωρίζουµε και πόσοι
Υπουργοί θα έρθουν. Δηλαδή, µπορεί να έρθουν µετά από εσάς
άλλοι δυο, τρεις Υπουργοί και να σταµατήσουν τη ροή. Να ξέρουµε ποιοι Υπουργοί από εδώ και στο εξής θα µιλήσουν, αν
είναι µόνο ο κ. Σπίρτζης ή αν είναι και άλλοι και ταυτοχρόνως να
τηρηθεί ο Κανονισµός που αφορά τη διαδικασία των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων όλων των κοµµάτων, γιατί αλλιώς θα
ακούγεται µόνο η άποψη της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Θεοχαρόπουλε.
Κύριε Λοβέρδο, θα ανοίξουµε τώρα ένα νέο κύκλο συζήτησης
επ’ αυτού;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο επί
του Κανονισµού έχοντας δυο υπογραφές στο αίτηµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ωραία, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πριν αναλάβετε εσείς, κύριε Πρόεδρε, όταν πήρε τον λόγο ο κ. Τσακαλώτος για οκτώ λεπτά, ανέβηκα στο Προεδρείο και είπα «ως τι;». Μου είπε ο τότε
Προεδρεύων «ως συνυπογράφων Υπουργός».
Όταν κατατίθεται πολυνοµοσχέδιο, πραγµατικά οι συνυπογράφοντες Υπουργοί πρέπει να πάρουν τον λόγο. Όταν κατατίθενται
κυβερνητικές τροπολογίες, είναι εξ ορισµού αναγκαίο να πάρουν
τον λόγο για να διευκρινίσουν στο Σώµα. Όταν υπάρχει έστω µια
διάταξη δική τους, µπορεί και εκεί µε παραχώρηση του Προεδρείου να πάρουν δυο λεπτά για να την εξηγήσουν. Αλλά κάθε
συνυπογράφων Υπουργός δεν έχει αυτοτελώς τις αρµοδιότητες
του Υπουργού κατά τον Κανονισµό.
Άρα λοιπόν, επειδή έχουµε φτάσει στις 17.30’ και σωστά ακολουθείται η τάξη όταν µιλούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ή
ο αρµόδιος Υπουργός ή οι έχοντες τροπολογία, αλλά όχι σωστά
όταν µιλάνε όλα τα µέλη της Κυβέρνησης και οι µη συνυπογράφοντες.
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για το εξής: Όποιος µη συνυπογράφων ή άλλος Υπουργός θέλει να πάρει τον λόγο χωρίς τα
προηγούµενα, θα µιλήσει στο τέλος και θα ακολουθηθεί τώρα η
κανονική διαδικασία.
Ειδάλλως, κύριε Πρόεδρε, σας το δηλώνουµε ότι θα ζητάει ο
Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος τον λόγο µετά από κάθε
Υπουργό και θα κρατάει τον λόγο για δυο λεπτά, ανεξαρτήτως
αν έχει να προσφέρει κάτι στο Σώµα ή όχι. Δεν είναι εδώ Υπουργικό Συµβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Λοβέρδο.
Θα πρότεινα µιας και είναι η τελευταία εβδοµάδα συνεδριάσεων, µετά τις διακοπές, αξιοποιώντας και την παρουσία του
Προέδρου, όταν θα επανέλθουµε στη Διάσκεψη Προέδρων να
το βάλουµε και να το συζητήσουµε σοβαρά το ζήτηµα αυτό και
πώς θα το αντιµετωπίζουµε, γιατί το Προεδρείο πολλές φορές
πιεζόµενο -και µιλάω για τον καθένα από εµάς που προεδρεύουµε- ενδίδουµε καλή τη πίστη, αν θέλετε καλοπροαίρετα
στις παρεµβάσεις των Υπουργών, που και αυτοί δικαίως ενδεχοµένως θέλουν να παρεµβαίνουν σε κάθε νοµοσχέδιο, σε κάθε νοµοθετική διαδικασία.
Κύριε Σπίρτζη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµες συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ζήτησα τον λόγο
γιατί έχω την εµπειρία του Προέδρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου στη ζωή µου και τώρα, µέσα από το Υπουργείο Υποδοµών
µπορώ να εισφέρω στον προβληµατισµό και στη συζήτηση του
σχεδίου νόµου για την ανώτατη παιδεία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ως Βουλευτής, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ως Βουλευτής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να καθόσασταν εδώ και να παίρνατε
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Είµαι εδώ από το πρωί, κύριε Λοβέρδο, και έχω ζητήσει
από το πρωί τον λόγο σε πολλούς Προεδρεύοντες. Θα είχα τελειώσει.
Καταλαβαίνω γιατί δεν θέλετε να µιλήσω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέλουµε να µιλήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, το 1982 υπήρχε ένα σχέδιο νόµου, που εµείς που
σπουδάσαµε τότε, στη δεκαετία του ‘80 –εγώ πέρασα το ‘86προέβλεπε την απαλλαγή του δηµόσιου πανεπιστηµίου από την
καθηγητική έδρα και τη συµµετοχή στη διοίκηση των πανεπιστηµίων όλων των µελών στα όργανα διοίκησης, που συµµετείχαν
στα πανεπιστήµια, των µελών ΔΕΠ, των φοιτητών και των υπολοίπων.
Αυτό το πανεπιστήµιο στοχοποιήθηκε από όλους όσοι είχαν
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οικονοµικό συµφέρον να απαξιωθεί η δηµόσια παιδεία. Και είναι
ακόµη στοχοποιηµένο. Στοχοποιήθηκε απ’ όσους βλέπουν την
παιδεία ως εµπόρευµα και τους επιστήµονες ως νέο εξαγώγιµο
προϊόν. Στην περίπτωση, όµως, της δικής µας χώρας είναι καλής
ποιότητας. Διότι άκουσα διάφορα γι’ αυτό το «κακό» πανεπιστήµιο. Θα τα πούµε στη συνέχεια, και για τους µηχανικούς και για
τους υπόλοιπους.
Παρά την προσπάθεια της απαξίωσης της δηµόσιας ανώτατης
παιδείας και σήµερα, θα ήταν καλό να δείτε ότι τους απόφοιτους
των ελληνικών πανεπιστηµίων τους ζητούν όλοι. Τους ζητάει η
γερµανική βιοµηχανία. Η Νέα Δηµοκρατία έπρεπε να το ξέρει
αυτό. Ο γερµανικός ΣΕΒ ήρθε, όταν ήταν κυβέρνηση και ο γερµανικός ΟΑΕΔ και ζητούσε να µετέχουν οι Έλληνες επιστήµονες
στα προγράµµατα τους και να γίνει συµφωνία. Είχε έρθει και στο
Τεχνικό Επιµελητήριο τότε. Όλα τα νοσοκοµεία του κόσµου θέλουν τους Έλληνες γιατρούς. Όλες οι τεχνικές εταιρείες και τα
ερευνητικά ιδρύµατα θέλουν τους αποφοίτους της «κακής» δηµόσιας ανώτατης ελληνικής εκπαίδευσης.
Πώς εξηγούνται αυτά; Πού είναι το ότι είναι απαξιωµένη στη
χώρα µας τόσο πολύ, όσο διαφηµίζεται η ανώτατη παιδεία; Θα
µπορούσε να είναι καλύτερη; Θα µπορούσε. Υπάρχουν παθογένειες; Υπάρχουν. Πρέπει να γίνουν τοµές; Πρέπει. Άλλο όµως
είναι αυτό και άλλο η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία των κολεγίων
στα τριάρια της Κάνιγγος. Είναι άλλα πράγµατα αυτά που ζητάτε. Είναι άλλο το εµπόριο πτυχίων κι ελπίδας στους νέους ανθρώπους.
Ο ιδιότυπος νεοφιλελευθερισµός της χώρας µας, η θολούρα
µεταξύ ενός συστήµατος που τσαλαβουτά µεταξύ του αγγλοσαξονικού συστήµατος και του ευρωπαϊκού συστήµατος για να διαλύετε την ανώτατη παιδεία και να την απαξιώνετε είναι το σπορ
σας τα τελευταία χρόνια, µια συζήτηση που δεν κάνατε ποτέ ως
οφείλατε σκόπιµα.
Εάν σας ενοχλεί –και σας ενοχλεί προφανώς η συµµετοχή
όλων των τµηµάτων της πανεπιστηµιακής κοινότητας- και τα
όποια αρνητικά ζητήµατα που δήθεν έχουν προκύψει µες στα
χρόνια, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί δεν νουθετήσατε τα
παιδιά σας, τη ΔΑΠ ΝΔΦΚ και τα στελέχη σας από τη δεκαετία
του ‘80, του ‘90, του 2000; Καταγγέλλετε τα νοσηρά φαινόµενα
που εσείς αναπαρήγατε στα δηµόσια πανεπιστήµια; Αλλού είµαστε εµείς; Καταγγείλατε την όποια συναλλαγή; Γιατί δεν διαπαιδαγωγήσατε τη νεολαία σας και τους καθηγητές σας; Ποιος
άρχισε να µοιράζει σηµειώµατα; Ποια παράταξη τα έκανε αυτά
και να κάνει πάρτι; Εµείς;
Επιχειρήθηκε λοιπόν η χώρα µας να γίνει πλυντήριο από εσάς
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των ιδιωτικών κολεγίων ως franchising ξένων πανεπιστηµίων, λες και τα ιδρύµατα είναι καφενεία
και τυροπιτάδικα.
Δεν φέρατε εδώ το ΜΙΤ. Επιτρέψατε τη λειτουργία στα τριάρια
στην Κάνιγγος και στη συνέχεια, είστε σε µια λογική, δύο χρόνια
στα franchising στην Κάνιγγος, δύο χρόνια στη βιοµηχανία των
πανεπιστηµίων της Αγγλίας, ένα χρόνο µάστερ και µετά µε την
επαγγελµατική ισοτιµία να κάνουµε τα παιδιά πολιτικούς µηχανικούς. Και όταν γίνει σεισµός, να ψάχνουµε να βρούµε πώς πέφτουν τα σπίτια. Αυτό προσπαθούσατε να κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Κι επειδή υπερασπίζεστε τον νόµο Διαµαντοπούλου, για να
δούµε ποιος έχει ιδεοληψίες. Δεν τον είχε υπερασπιστεί ούτε
ένας πρύτανης ούτε ένας επιστηµονικός φορέας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να τελειώσω όσο το δυνατόν
πιο γρήγορα, αν µε ανέχεστε.
Αλήθεια, σας ρωτάµε: Ποια ήταν η τοµή στον νόµο Διαµαντοπούλου; Πώς ήταν αυτή η τοµή που καταργούσατε τα τµήµατα
και τις ειδικότητες πλειάδας επιστηµόνων; Δεν ήταν τοµή, ήταν
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διάλυση.
Και επειδή χειριζόσασταν την ανώτατη παιδεία ως ρουσφετολογικό µαγαζί, ιδρύατε τµήµατα χωρίς σχεδιασµό για να βολέψετε δικούς σας ανθρώπους χωρίς επαγγελµατικά δικαιώµατα,
χωρίς επιστηµονική τεκµηρίωση, χωρίς επαγγελµατικό εύρος.
Διατηρούσατε µια δήθεν κόντρα µεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ για να αναπαράγετε µια κόντρα συντήρησης µηχανισµών.
Θα ήθελα να καταθέσω, µιας και γίνεται αναφορά στον νόµο
Διαµαντοπούλου, ότι δεν τολµήσατε καν να θεσµοθετήσετε την
ισοτίµηση των πενταετών σπουδών ως µάστερ, κάτι που καλύπτει
το σχέδιο νόµου, που είναι αίτηµα των διπλωµατούχων µηχανικών και όσων έχουν φοιτήσει πέντε χρόνια και άνω και µετά µιλάτε για αξιολόγηση. Είναι τροµερό αυτό το πράγµα. Την
ισοπέδωση τη λέτε και αξιολόγηση.
Ήταν µια διάταξη στον νόµο Διαµαντοπούλου συµφωνηµένη
και δεν κατατέθηκε ποτέ. Όχι µόνο αυτό, αλλά υπό την πίεση των
δήθεν παλαιοκοµµατικών υπερασπιστών -ο ένας είχε έρθει µε τις
πιτζάµες στη Βουλή τότε- η τότε Υπουργός κ. Διαµαντοπούλου
σ’ αυτό που είχε συµφωνήσει δήλωσε ότι ποτέ δεν υπήρχε τέτοια
σκέψη συµφωνηµένη µε τους επιστηµονικούς φορείς.
Είναι ένα µικρό δείγµα του πως χειριζόσασταν τη δηµόσια
ανώτατη εκπαίδευση, πως ιδρύατε τµήµατα και τα διατηρούσατε
µε ένα µέλος ΔΕΠ, πως κάνατε µεταπτυχιακά για προπτυχιακό
αντικείµενο, πως κάνατε νέα τµήµατα χωρίς επιστηµονικό και
επαγγελµατικό εύρος, χωρίς επαγγελµατικά δικαιώµατα, χωρίς
τίποτα.
Είναι προφανές ότι σήµερα µπαίνει η αρχή και τα θεµέλια για
να υπάρξει οριστική λύση των παλαιοκοµµατικών τακτικών των
προηγούµενων κυβερνήσεων στην ανώτατη παιδεία. Συνεργαζόµαστε µε τον Υπουργό Παιδείας για να βρεθεί οριστική λύση για
τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ και για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα όλων των
ειδικοτήτων, διπλωµατούχων και τεχνολόγων µηχανικών.
Ξεκινήσαµε µε το προεδρικό διάταγµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων όλων των ειδικοτήτων των µηχανικών και της αναγνώρισης των ειδικοτήτων που τους είχατε στα αζήτητα, συνεχίζουµε
σήµερα επιλύοντας θέµατα δεκαετιών και θα συνεχίσουµε την
οριστική λύση και τις πραγµατικές µεταρρυθµίσεις που τάζατε
στους αποφοίτους ΤΕΙ και δεν υλοποιούσατε ποτέ.
Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, οι περισσότεροι από εµάς τους
Έλληνες επιστήµονες σπουδάσαµε σ’ αυτά τα πανεπιστήµια, διαπαιδαγωγηθήκαµε µέσα σε αυτά, µάθαµε και βιώσαµε σ’ αυτά
τα πανεπιστήµια που καταγγέλλετε τις δηµοκρατικές διαδικασίες
και τη συµµετοχή. Γι’ αυτό καταλαβαίνουµε γιατί δεν θέλετε το
δηµόσιο πανεπιστήµιο. Θέλετε επιστήµονες σκέτο. Δεν θέλετε
πολίτες επιστήµονες µε κοινωνική ευθύνη και συνείδηση.
Επίσης, είναι ντροπή σε µια χώρα που η παραβίαση του ασύλου σηµάδεψε και τον ελληνικό λαό και τη δηµοκρατία µας να γίνονται κάποιοι υπερασπιστές της µη ύπαρξής του, πόσο µάλλον
όταν κάποιοι από αυτούς το εκµεταλλεύθηκαν µε όλους τους δυνατούς τρόπους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει τώρα ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης, Ανεξάρτητος Βουλευτής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο για λίγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω
κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Κουκούτσης, έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η ζωή του µέσου πολίτη και η καθηµερινότητά του πηγαίνουν
από το κακό στο χειρότερο. Τι νόηµα έχουν, λοιπόν, οι κονταροµαχίες που είδαµε σήµερα µεταξύ του κυρίου Πρωθυπουργού
και του κ. Μητσοτάκη; Τι προσφέρουν οι ανούσιες αυτές λογοµαχίες του γλυκού νερού; Ποια είναι η ουσία; Θέαµα, αλλά το
ερώτηµα είναι: Πού είναι ο άρτος;
Ένθεν και ένθεν, πραγµατικά, τέθηκαν επιχειρήµατα από τα
οποία κάποια έχουν θετικό, κάποια έχουν αρνητικό πρόσηµο.
Όµως να ξέρετε κάτι: Ο µέσος Έλληνας φοιτητής σε αυτήν εδώ
τη χώρα δεν είναι ούτε µε κουκούλα στην Στουρνάρη, αλλά ούτε
απόφοιτος του Κολεγίου. Παιδιά του λαού µας είναι από όλες τις
τάξεις και δεν έχουν σχέση µε αυτές τις λογικές που βλέπουµε
εδώ.
Κύριε Μηταφίδη, δεν είναι στιγµατισµός η λέξη ιδεοληψία, ο
χαρακτηρισµός ιδεοληψία. Διότι όταν µάχεσαι, έχεις την εντύπωση ότι µάχεσαι για κάτι και είσαι ενάντιά του, όταν χρησιµοποιείς ιδεολογήµατα, τα οποία ουσιαστικά κάνουν το αντίθετο
–και καταλαβαίνουν όλοι τι εννοώ, όταν λες ότι µάχεσαι την παγκόσµια νέα τάξη και παράλληλα µιλάς για ανοιχτά σύνορα, πολυπολιτισµικότητα και τα λοιπά- στηρίζεις αυτή την κατάσταση.
Τα τελευταία χρόνια έχουµε πραγµατικά κρίση σε αυτήν εδώ
τη χώρα. Κυρίως, όµως, αναφερόµαστε µε τα επιχειρήµατά µας
στην οικονοµική κρίση και όχι στην ηθική, που είναι και η πρωτεύουσα. Λογικό είναι, λοιπόν, να έχει επηρεαστεί και αυτή και ο
τοµέας της παιδείας. Και δεν µιλώ, φυσικά, για τις περικοπές και
τα άλλα οικονοµικά στοιχεία, τα οποία κάποια στιγµή είναι ανούσια, αλλά ουσιαστικά. Μιλώ για το κοµµάτι εκείνο που αφορά την
ηθική υπόσταση της παιδείας µας.
Τις τελευταίες δεκαετίες το κυνήγι της µε κάθε µέσο επιτυχίας
–ας µην το κρύψουµε- µετέτρεψε τα σχολεία και τα πανεπιστήµιά
µας σε ιδρύµατα που παρασκευάζουν µηχανές ουσιαστικά. Το
σύστηµά µας µόνο στον βωµό του κέρδους µάς έκανε να χάσουµε τα ιδανικά µας, δίνοντας απλώς επαγγελµατικά εφόδια.
Αξίες προαιώνιες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως αναχρονιστικές, αφέθηκαν στη φθορά του χρόνου και ξεθώριασαν. Πού είναι
το ήθος εκπαίδευσης, όσο και αν ακούγεται τετριµµένο σήµερα;
Οι εγγενείς αδυναµίες δε του εκπαιδευτικού συστήµατος και
τα χρόνια προβλήµατά του υπονόµευσαν την οποιαδήποτε προσπάθεια για αλλαγές, γιατί έγιναν προσπάθειες.
Πώς είναι δυνατόν να προσαρµοστεί το σύστηµά µας στις
απαιτήσεις της εποχής µας, χωρίς υλικοτεχνική υποδοµή, χωρίς
κατάρτιση, χωρίς επιµόρφωση, µε έναν σχεδιασµό ο οποίος ήταν
πάντα βραχυπρόθεσµος, χωρίς επαγγελµατικό προσανατολισµό,
ο οποίος πραγµατικά λείπει και είναι βασισµένος στη µηχανική
αποστήθιση των γνώσεων, παραµελώντας εντελώς την κριτική
ικανότητα;
Το σύστηµα, δυστυχώς, προσφέρει άπειρες γλώσσες, αλλά,
όπως είπε κάποιος, ελλιπέστατη γνώση.
Στους κραδασµούς όλων αυτών των µεταβολών που συνετελέσθησαν η παιδεία µας υπέστη τόσες πολλές µεταρρυθµίσεις,
που τελικά απέβησαν να έχουν ρόλο απορρυθµιστικό. Υποβαθµίζοντας την πνευµατικότητα οι µετέχοντες, ακούν καθηγητές
που απαγγέλλουν ό,τι εµπεριέχουν τα εγχειρίδια και απλώς τα
αποστηθίζουν. Στη διδασκαλία δεν υπάρχει δηµιουργικός διάλογος και οι εκπαιδευτικοί έχουν περάσει στον τοµέα της υπαλληλοποίησης, κάτι που φθείρει και διδάσκοντες και διδασκόµενους.
Ποτέ κανένας δεν προσπάθησε να εξηγήσει στα παιδιά µας ότι
επιτάσσεται να µορφωθούν, αλλά δεν είναι δυνατόν να σπουδάσουν και όλα. Ο µαθητής το βλέπει το σχολείο ως άχρηστο και
θεωρεί ότι χάνει τα καλύτερά του χρόνια και η µόνη του επιδίωξη
είναι να πάρει εκείνο το αναθεµατισµένο χαρτί, για να έχει ένα
µίνιµουµ σπουδών. Άραγε αυτό το µοντέλο µπορεί να δώσει προσανατολισµό; Μπορεί να εµπνεύσει; Μπορεί να δώσει στους
νέους να καταλάβουν ότι οι πνευµατικές και ηθικές αξίες είναι
πάνω από τον υλισµό; Τα πρότυπα-στερεότυπα δηµιουργούν ουσιαστικά πτυχιούχους που πολλές φορές στην κυριολεξία είναι
αγράµµατοι.
Μεταπολιτευτικά στα πανεπιστήµιά µας δηµιουργήθηκε η κοµ-
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µατοκρατία, καλλιεργώντας µια στείρα διαµάχη µεταξύ των φοιτητών, ενώ ουσιαστικά θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο, γιατί ο
συγκεκριµένος χώρος του πανεπιστηµίου έπρεπε να µείνει έξω
από την κοµµατική αντιπαλότητα.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια απαξιώθηκαν οι ιδιαιτερότητες του
λαού µας, τα ιδανικά της φυλής µας. Ποτίστηκε ο λαός µας –και
συνεχίζετε να τον ποτίζετε κυρίως εσείς της Αριστεράς- µε το
παραµύθι της πολυπολιτισµικότητας και του πολυπολιτισµού. Δυστυχώς, το αριστερό κατεστηµένο συνεχίζει να απαξιώνει συνεχώς καθετί το εθνικό, καθετί που υποδηλώνει εθνικό φρόνηµα
και κυρίως να αποκόπτει τους νέους από αξίες προαιώνιες, παντοτινές και αληθινές.
Ένα ουτοπικά σκεπτόµενο κοµµάτι της νεολαίας, συνεπικουρούµενο από το παρακράτος –βεβαίως, βεβαίως!- εξεγείρεται µε
ποικίλους τρόπους και νοµίζει ότι έτσι χτυπάει στο σύστηµα. Δεν
ξέρει ότι το κάνει πιο δυνατό, ότι το κάνει πιο συστηµικό. Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις των τελευταίων ετών πράγµατι έδωσαν τη δυνατότητα στους διδασκόµενους να ξέρουν µε τι να
σκεφτούν, αλλά όχι το πώς θα σκέπτονται, όπως αναφέρουν κάποιοι φωτισµένοι σε αυτόν τον τόπο.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, οι παθογένειες της σηµερινής
κοινωνίας αντανακλούν στη δυσλειτουργία της παιδείας. Πρέπει
να αναµορφώσουµε άρδην την εκπαιδευτική µας πολιτική. Εσείς
επιβραβεύετε σήµερα την κοµµατικοποίηση στον χώρο της παιδείας. Επιβραβεύετε τους αιώνιους φοιτητές µε την προστασία
του ασύλου και ενδυναµώνετε δήθεν τη φοιτητική συµµετοχή
στη διοίκηση των ΑΕΙ. Άλλη έννοια έχει το άσυλο και γνωρίζουµε
όλοι ποια είναι αυτή. Είναι µια συµµετοχή η οποία, όπως προανέφερα, πάντα ήταν υπό τη σκέπη του άκρατου κοµµατισµού και
των αισχρών φοιτητικών παρατάξεων που ποτέ δεν προσέφεραν
τίποτα ουσιαστικό, κάτι θετικό, γιατί ήταν, είναι και θα παραµείνουν πειθήνια κοµµατικά όργανα µε ξύλινη γλώσσα.
Με το άσυλο συνεχίζεται η διαιώνιση της παραβατικότητας,
της βίας, της ανοµίας, της αυθαιρεσίας και τόσων άλλων, που
έκαναν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αυτής της χώρας να αντίκεινται
στο κράτος δικαίου. Στο κάτω κάτω της γραφής ποιο είναι το
πρυτανικό συµβούλιο που θα διαχωρίσει τις αξιόποινες πράξεις
σε κακουργήµατα ή πληµµελήµατα;
Το διεθνώς προβεβληµένο µοντέλο της σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο. Θα
έχουν οι απόφοιτοι των ΤΕΙ τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα µε
τους αποφοίτους των ΑΕΙ;
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας, επιχειρείται να θεσµοθετηθούν οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των
υφιστάµενων προβληµάτων, στοχεύοντας ιδίως στον δηµοκρατικό, αποτελεσµατικό και ανοιχτό ως προς την κοινωνία τρόπο
διοίκησης των ΑΕΙ. Είναι µια διάταξη, η οποία είναι και δυσνόητη
και αµφιλεγόµενη, καθώς µπορούµε να καταλάβουµε τον δηµοκρατικό, τον αποτελεσµατικό, αλλά τον ανοιχτό ως προς την κοινωνία τρόπο διοίκησης τόσες µέρες συζήτησης δεν αναδείχθηκε
πώς τον αντιλαµβάνεστε.
Τα ελληνικά δηµόσια πανεπιστήµια, παρ’ όλο το χάλι των τελευταίων δεκαετιών, φοβούνται το άγνωστο και αυτό έχει µια λογική. Παρ’ όλο αυτό το χάλι, έχουν να δείξουν πολλά πράγµατα.
Πάνω απ’ όλα, πρέπει να αναδείξουν τη δυναµική τους, η οποία
υπάρχει -ας µην κρυβόµαστε-, αλλά να προσαρµοστούν στο καινούριο. Η απορρόφηση των Ελλήνων επιστηµόνων στο εξωτερικό αυτό το καταδεικνύει.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό –δεν
είναι εδώ-, αλλά και όλους εσάς αν θεωρείτε ικανοποιητικό τον
τρόπο επιλογής του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.
Εγώ θεωρώ άδικο, ίσως και υπερβολικό, να αναφερθώ σε καθηγητικό κατεστηµένο. Έχω, όµως, την εντύπωση ότι ο τρόπος
εκλογής αφήνει µικρούς διαδρόµους που οδηγούν στον νεποτισµό, στην αναξιοκρατία και στον εκφυλισµό. Είναι ένα θέµα που
κάποτε πρέπει να συζητηθεί δηµοσίως. Είναι ένα ταµπού. Ιδού,
λοιπόν, πεδίον δόξης λαµπρόν!
Ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κ. Παπαχριστόπουλο, που είναι ο τελευ-
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ταίος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Όλοι οι άλλοι έχουν µιλήσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κυρία Πρόεδρε, προτού αναλάβετε, έχει προηγηθεί µια συζήτηση εδώ. Είµαι δέκατος οµιλητής στον κατάλογο και περιµένω
να µιλήσω από το µεσηµέρι. Μίλησε Υπουργός, Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι. Πρέπει να µιλήσουν τρεις Βουλευτές τουλάχιστον
και µετά Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είστε
αµέσως µετά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι, αλλά όµως από το µεσηµέρι. Τρεις Βουλευτές και µετά ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δίκιο
έχετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγµα να συνεχιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μου
είπαν ότι θα πάρει τον λόγο ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
-αυτήν την παραγγελία είχα- και µετά συνεχίζουµε µε τον κατάλογο οµιλητών.
Τώρα, τον λόγο έχει ο κ. Παπαχριστόπουλος. Μετά είναι ο κ.
Κρεµαστινός, ο κ. Φίλης και ο κ. Μπαργιώτας. Άλλαξε η σειρά. Ο
κ. Πέτρος Κωνσταντινέας του ΣΥΡΙΖΑ είναι στη θέση του κ. Φίλη,
ο κ. Αϊχάν Καρα-Γιουσούφ και ο κ. Μαυρωτάς είναι του κ. Γρηγοράκου…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Αποκλείεται!
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Προφανώς, έχετε άλλη λίστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εγώ διαβάζω από τον τυπωµένο κατάλογο, εν πάση περιπτώσει, από
κάτω ότι ήταν αυτά τα ονόµατα. Ο κ. Γρηγοράκος παραχωρεί
στον κ. Μπαργιώτα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Από τον συνάδελφο κ. Φωτήλα και
κάτω πώς πάµε, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εσείς
είστε µετά, στο νούµερο 47 της σειράς. Έχετε καιρό. Μη βιάζεστε. Ο κ. Αναστασιάδης είναι στο νούµερο 45 της σειράς του καταλόγου.
Δεν λέω ξανά αριθµούς. Όποιος θέλει θα έρθει εδώ.
Ο κ. Παπαχριστόπουλος έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο, γιατί είµαι απ’ αυτούς που δεν έχω
κάνει ποτέ κατάχρηση των δικαιωµάτων µου. Ωστόσο, πολλοί
Βουλευτές έχουν όλα τα δίκια ότι ο Κανονισµός δεν τηρείται. Κάποιοι που είναι πιο δυναµικοί προηγούνται, κάποιοι παραβιάζουν
τον Κανονισµό, κάποιοι από εσάς που προεδρεύετε είναι λίγο χαλαροί, ενώ δεν πρέπει. Νοµίζω ότι στην καινούργια βουλευτική
περίοδο αυτό θα πρέπει να λήξει οριστικά. Υπάρχουν, πράγµατι,
Βουλευτές πάρα πολύ αδικηµένοι.
Κλείνω εδώ το σχόλιο και πιστεύω στην επόµενη Διάσκεψη των
Προέδρων να το δούµε κι αυτό.
Όσον αφορά τα σηµερινά, θέλω να ανακαλέσω στη µνήµη µας
µερικά γεγονότα. Όταν υπήρχε η επιδηµία του Η1Ν1 –θα δείτε
ότι έχει σχέση- είχε αναστατωθεί όλος ο κόσµος, ολόκληρος ο
πλανήτης. Αναστατώθηκαν οι κυβερνήσεις, άρχισαν να αγοράζουν εµβόλια, έγινε ένας χαµός.
Επειδή συµβαίνει να είµαι στον χώρο, θέλω να θυµίσω ότι µία
κυβέρνηση, η Κυβέρνηση της Φινλανδίας, δεν πήρε κανένα εµβόλιο. Κανένα! Παρ’ ότι είχε εισήγηση από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, την αγνόησε. Εµπιστεύτηκε το κρατικό
πανεπιστήµιο του Ελσίνκι και δεν πήρε κανένα εµβόλιο. Αντίθετα,
πολλές άλλες χώρες πήραν. Μερικές πήραν υπερβολικά.
Είναι ενδεικτικό ότι αυτή η χώρα εµπιστεύτηκε το πανεπιστήµιό της, που είναι κρατικό πανεπιστήµιο και µετά δικαιώθηκε. Μάθαµε µετά από δυο-τρεις µήνες ότι ένας ανώτατος υπάλληλος
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας ήταν ταυτόχρονα µέτοχος
στην εταιρεία που έφτιαχναν τα εµβόλια. Όµως, χρειάστηκαν
τρεις-τέσσερις µήνες, για να το µάθουµε αυτό.
Θέλω ακόµα να θυµίσω το εξής: Πρόσφατα, ο Πρόεδρος των
Ηνωµένων Πολιτειών -σεβαστός, δεν το σχολιάζω- δεν κατάλαβε
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αυτό που κατάλαβαν πάρα πολλοί άλλοι Πρόεδροι -που δεν ήθελαν κιόλας να το καταλάβουν- ότι η κλιµατική αλλαγή είναι γεγονός. Αυτό το λέω, διότι κάποιοι θυσίασαν ζωές, έκαναν αγώνες,
για να πείσουν τα «λευκά κολάρα» ότι κάτι γίνεται στον πλανήτη.
Δυστυχώς, τα κατευθυνόµενα συµφέροντα πολλές χώρες δεν τις
άφηναν.
Ωστόσο, παρ’ όλα αυτά –και να ευλογούµε λίγο τα γένια µαςτουλάχιστον οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιες µε το
ζόρι αλλά σίγουρα όλες, πρωτοστατούν σήµερα για τους κανόνες της κλιµατικής αλλαγής. Αυτό το λέω, διότι µεγάλα πανεπιστήµια της Αµερικής θα έπρεπε να έχουν ενηµερώσει τον
Πρόεδρό τους τι ακριβώς συµβαίνει στον πλανήτη. Το έκαναν;
Όχι.
Έχω µεγάλο σεβασµό και για τα ιδιωτικά πανεπιστήµια, όπως
είναι το Χάρβαρντ, όπως είναι το Μπέρκλεϋ, όπως είναι το Στάνφορντ. Υπάρχει κλιµατική αλλαγή και ακόµα ο Πρόεδρος των
Ηνωµένων Πολιτειών δεν το έχει καταλάβει; Γιατί άραγε; Στην
Ευρώπη αυτό δεν συµβαίνει.
Ένα άλλο παράδειγµα, κατά τη γνώµη µου, πάρα πολύ σηµαντικό είναι ότι οι φοβεροί, οι σπουδαγµένοι οικονοµολόγοι αυτών
των πανεπιστηµίων είναι αυτοί που επανδρώνουν αργότερα τις
εταιρείες µεγαθήρια. Οι οικονοµολόγοι βγαίνουν από αυτά τα
πανεπιστήµια, αν δεν το ξέρετε, και µάλιστα, τους παίρνουν, τους
βουτάνε. Είναι αυτό που κάποιοι ονειρεύονται σε αυτή την Αίθουσα εδώ µέσα.
Πού έχει οδηγηθεί ο πλανήτης από αυτές τις επιλογές; Κουράζω, αλλά θα το ξαναπώ. Καµµιά ογδονταριά µεγιστάνες έχουν
περιουσιακά στοιχεία -εκεί οδηγεί το λευκό κολάρο που αποφοιτά από τα καλά πανεπιστήµια- όσο τα τριάµισι δισεκατοµµύρια φτωχότερα του πλανήτη. Είναι παράδειγµα που πρέπει να το
µιµηθώ ή µήπως κάτι πρέπει να αλλάξει; Τριάµισι δισεκατοµµύρια
φτωχοί έχουν περιουσιακά στοιχεία όσο καµµιά ογδονταριά µεγιστάνες, µε τα λευκά κολάρα από τρελά πανεπιστήµια, αυτά που
είναι πρότυπα για πάρα πολλές δοµές.
Θέλω, επίσης, να θυµίσω ότι στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» πριν
δέκα χρόνια, όχι τώρα, έγραψε ένα άρθρο ο Γιώργος ο Βότσης,
ο οποίος, για όσους δεν τον ξέρετε, ζει µε τη σύνταξη του και ζει
άσχηµα. Τι έλεγε σε αυτό το άρθρο; Έλεγε ότι ο Τζορτζ Σόρος,
ο άνθρωπος που γονάτισε την οικονοµία της Μεγάλης Βρετανίας
σε ένα βράδυ, έγραψε στην κρίση του παγκόσµιου καπιταλισµού
ότι το έχουµε παρακάνει, πριονίζουµε και το κλαδί που µας κρατάει. Ο Τζορτζ Σόρος είναι ο άνθρωπος που ευνοεί -εννοείται- τα
χρηµατιστήρια, χρηµαταγορές, offshore, όλα αυτά τα καλά.
Πριονίζουµε το κλαδί που µας κρατάει. Έχουµε τόσο πολύ πιέσει τον κόσµο –αυτά που έλεγε πριν η «OXPAND»- που κινδυνεύουµε πλέον να «πάµε αύτανδροι». Πάει για αυτοκαταστροφή
ο πλανήτης. Και δεν τα έλεγε αυτά κανένας οικολόγος τρελός,
τα έλεγε ο µεγάλος επενδυτής, ο Τζορτζ Σόρος. Γιατί το λέω
αυτό;
Τα λαµπρά µυαλά, λοιπόν, αυτά µε τις φοβερές σπουδές, µε
τα κοστούµια, µε τις γραβάτες –δεν έχω τίποτα µε τα κοστούµια
ή τις γραβάτες, για όνοµα του Θεού- που λάµπουν, που ασχολούνται, που κάνουν, που όλα τα ερµηνεύουν σε χρήµα, κέρδος,
offshore, οικονοµική παράδοση και πάει λέγοντας, οδηγούν µε
µαθηµατική ακρίβεια τον πλανήτη σε αυτοκαταστροφή. Μήπως
κάτι πρέπει να αλλάξει, λέω εγώ; Πρέπει; Εγώ λέω ότι ναι, πρέπει.
Και εδώ µου έρχεται στο µυαλό -µπορεί να θεωρηθώ λίγο αναχρονιστικός- ο γαλλικός Διαφωτισµός. Μήπως είµαι αιθεροβάµων; Μήπως είµαι λίγο ροµαντικός; Μήπως πρέπει να
ξαναδιαβάσουµε τους «Άθλιους» του Ουγκώ; Μήπως πρέπει να
ξαναδούµε το «Κοινωνικό Συµβόλαιο» του Ρουσσώ ή τον «Αιµίλιο» του Ρουσσώ; Μήπως πρέπει να ξαναθυµηθούµε λίγο τι έλεγε
στην υπόθεση Ντρέιφους ο Εµίλ Ζολά ή τι έλεγε στο «Germinal»
µε τους ανθρακωρύχους; Μήπως πρέπει να τα ξαναδούµε αυτά;
Να ξαναδούµε τη λαµπρή εκείνη εποχή που η λέξη «δηµοκρατία»
ήταν φάρος για όλη την ανθρωπότητα. Εγώ πιστεύω ότι είναι επίκαιρη όσο ποτέ.
Θα γίνω λίγο πεζός, αλλά επειδή είµαι στη Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία, µου έκανε φοβερή εντύπωση η κυνική επιχειρηµατολογία ενός Βουλευτού και πρώην Υπουργού –δεν µου
αρέσει να λέω ονόµατα, δεν θέλω να δηµιουργώ εντυπώσεις-
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που έκανε την εξής σύγκριση στην επιτροπή. Σύγκρινε τον Μαρινόπουλο και την παρέµβαση που έκανε η Κυβέρνηση για να τον
σώσει -που ο Μαρινόπουλος, ξέρετε, πουλάει λαχανικά, φρούτα,
κρέατα- µε την εκποίηση του «Ερρίκος Ντυνάν». Και ρωτήθηκε:
«Είναι συγκρίσιµα µεγέθη;». Δηλαδή οι τετρακόσιες ζωές -γιατί
κλειστήκαν τριάντα οκτώ κρεβάτια στις µονάδες εντατικής θεραπείας, όπου µπορούσε να πάει ένα φουκαράς µε συνθήκες δηµοσίου- είναι το ίδιο; Μου έκανε εντύπωση. Κυνική αντιµετώπιση.
Το ένα σώζει ζωές και το άλλο πουλάει φρούτα και λαχανικά.
Είναι δύο κόσµοι πιστεύω που συγκρούονται σήµερα εδώ
πέρα, σε αυτό το νοµοσχέδιο, ένας κόσµος που πιστεύει στην
κοινωνία και ένας άλλος κόσµος -που εγώ δεν είπα ότι δεν έχουν
λάθη ή δεν µπορούν να γίνουν βελτιώσεις- που είναι πιστός
εφαρµοστής των αγορών και των κανόνων τους.
Εγώ, λοιπόν, λέω ότι το πιο διάσηµο πανεπιστήµιο, που εγώ το
ξέρω από κοντά, είναι το Καρολίνσκα. Για µάθετε να δείτε, είναι
ιδιωτικό; Όχι. Έχει µια ιδιαιτερότητα και εάν θέλετε µπορώ να
σας πω και λεπτοµέρειες, αλλά είναι ένα πανεπιστήµιο που πραγµατικά βγάζει ανθρώπους µε παιδεία. Δεύτερο πανεπιστήµιο για
όσους –τα είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και σε µεγάλο βαθµό
µε κάλυψε, τι να κάνω όµως, είµαι υποχρεωµένος- είναι µια µικρή
κωµόπολη καµµιά τριανταριά χιλιόµετρα από το Άµσταν, λέγεται
Λέιντεν. Για ρωτήστε να µάθετε, τι είναι αυτό το πανεπιστήµιο,
το Λέιντεν; Κατά σύµπτωση είναι και αυτό κρατικό. Στην Ολλανδία, πέντε-ένα είναι, έχει και ιδιωτικά, εγώ δεν είπα ότι δεν έχει.
Σας πληροφορώ, όµως, είναι τιµή κάθε Ολλανδού επιστήµονα να
τελειώσει το Λέιντεν. Είναι τιµή κάθε Σουηδού πολίτη να τελειώσει το Καρολίνσκα. Και είναι µεγάλη τιµή ενός Εγγλέζου να τελειώσει το Κέιµπριτζ. Γιατί τα λέω αυτά; Γιατί κατά σύµπτωση
είναι κρατικά. Και επειδή µελέτησα λίγο, σας λέω ευθέως ότι δεν
ξέρω εάν ο Υπουργός, που λείπει τώρα, έκλεψε λίγο από τα οργανογράµµατα αυτών των πανεπιστήµιων. Εάν το έκανε, καλά
έκανε, όµως.
Κάποιοι βιάζονται. Θα έρθω σε δύο συγκεκριµένα σηµεία
αυτού του νοµοσχεδίου και δεν θα χρειαστώ άλλο χρόνο, κυρία
Πρόεδρε.
Έγινε µεγάλος θόρυβος για το άσυλο. Και έγινε µεγάλος θόρυβος για την βία των Εξαρχείων. Θέλω να θυµίσω, λοιπόν, στον
σεβαστό Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι ο σηµερινός Πρόεδρος της Δηµοκρατίας στη δολοφονία του Γρηγορόπουλου δεν έκανε αυτό που έκαναν οι θερµοκέφαλοι που τον
συµβούλευαν, ασφυκτικά µάλιστα τον πίεζαν. Ρωτήστε σήµερα,
που έχει περάσει αυτή η περίοδος, ποιος δικαιώνεται, ο Παυλόπουλος ή οι θερµοκέφαλοι; Καλά έκανε, γιατί θα είχαµε πολλά
θύµατα.
Τι θέλει η σηµερινή Νέα Δηµοκρατία; Ναι, µπήκε ο Ρουβίκωνας
και άφησε –και εγώ αντίθετος είµαι- καλό ήταν να µην µπει. Αυτό
είναι το θέµα; Ή στα Εξάρχεια από το πρωί έως το βράδυ; Τι
θέλει να διαβάσει;
Ο Μαχάτµα Γκάντι είχε πει ότι η βία φέρνει βία. Τη νεολαία θα
την αντιµετωπίσεις µε µυαλό, όχι µε βία. Αυτή η απλουστευµένη
νοοτροπία δεν ταιριάζει σε ανθρώπους που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Να διαβάσει.
Τελειώνοντας, θέλω να θυµίσω ότι ο Επίκουρος -που δεν φαντάζοµαι και αυτός να είναι Αριστερός- είχε πει «εάν χρήσιµος
στην κοινωνία θέλεις να είσαι, τη δόξα, τον θάνατο και το χρήµα
πρέπει να ξεπεράσεις». Δεν θέλω να πω περισσότερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Κρεµαστινέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κυρία Πρόεδρε, ανεξάρτητα από τι ο καθένας πιστεύει φιλοσοφικά, η αλήθεια είναι µία, ότι τα πανεπιστήµια, είτε είναι κρατικά
είτε είναι ιδιωτικά, χρειάζονται λεφτά.
Και για να υπενθυµίσω ότι ο Λουκιανός στο «Περί του ενυπνίου» 2,5 χιλιάδες χρόνια πριν λέει ότι «τοις πλείστοις έδοξε παιδεία µεν και πόνου πολλού και χρόνου µακρού και δαπάνης ου
µικράς». Τα είπε ο Λουκιανός 2,5 χιλιάδες χρόνια πριν. Είτε είναι,
λοιπόν, κρατικά είτε είναι ιδιωτικά, χρειάζονται χρήµατα. Πανε-
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πιστήµια και έρευνα χωρίς χρήµατα δεν υπάρχει.
Οµολογώ, όµως, ότι µετά από όσα γράφτηκαν στις εφηµερίδες και ακούστηκαν στα ραδιόφωνα, στη Βουλή για την ανωτάτη
παιδεία, θα περίµενα από έναν τεχνοκράτη Υπουργό κατά την
οµιλία του, να τεκµηριώσει την κάθε πρότασή του, την κάθε πρόταση στην µεταβολή του νόµου, µε παραδείγµατα-πρότυπα από
τα µεγάλα πανεπιστήµια. Πρέπει να πει: «Αυτό θα γίνει, γιατί
εφαρµόζεται εκεί µε επιτυχία. Το άλλο θα γίνει, γιατί εφαρµόζεται
εκεί µε επιτυχία». Τότε δεν θα υπήρχε αυτή η ιστορία που ακούσαµε στη Βουλή. Ποια ιστορία; Το πρωί ο Πρωθυπουργός από
το Βήµα αυτό µίλησε για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος και
ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης του είπε ότι σε έναν
χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, εν πάση περιπτώσει σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα όλα αυτά θα τα ανατρέψει και άλλοι
Αρχηγοί κοµµάτων είπαν παρόµοια.
Ποιος θα πληρώσει τη νύφη τελικά, ας µου επιτραπεί η έκφραση; Οι φοιτητές, οι καθηγητές, το πανεπιστήµιο; Είναι δυνατόν να µην υπάρχει συναίνεση στη Βουλή σε τέτοια θέµατα
µεταξύ κυβέρνησης –οποιασδήποτε κυβέρνησης- και αντιπολίτευσης –οποιασδήποτε αντιπολίτευσης; Είναι δυνατόν να ζουν
µε την αγωνία οι πρυτάνεις που θα εκλεγούν, οι φοιτητές το χρονικό αυτό διάστηµα τι θα γίνει την εποµένη;
Φοβούµαι ότι σήµερα αυτά που φέρνει στη Βουλή, θα έπρεπε
να τα έχει συζητήσει και να έχει επιτύχει συναίνεση. Αν, όµως,
ήθελε να προτείνει µια ουσιαστική αλλαγή που να απαλλάξει τα
ΑΕΙ από την κακοδαιµονία τους, θα έπρεπε να προτείνει ένα και
µοναδικό µέτρο που θα σταµατούσε τη συναλλαγή. Ποια συναλλαγή, όµως; Τη συναλλαγή των ανωτέρων µε τους κατωτέρους.
Παραδείγµατος χάριν, δεν µπορεί ο επίκουρος καθηγητής ή ο
αναπληρωτής καθηγητής να επιλέγει διά της ψήφου του τον καθηγητή διευθυντή του, ο οποίος θα είναι αύριο αυτός που θα του
αναθέσει έργο και θα τον ελέγξει και θα τον προτείνει για να εξελιχθεί. Πώς είναι δυνατόν ο υφιστάµενος να διορίζει τον προϊστάµενο και ο προϊστάµενος να είναι αυτός που θα είναι υπεύθυνος
για την εξέλιξή του; Και πώς θα λειτουργήσει η αξιοκρατία µε
ένα τέτοιο σύστηµα; Το ίδιο συµβαίνει και µε την εκλογή του προέδρου του τµήµατος και την εκλογή των πρυτάνεων. Δηλαδή οι
µικρότερες βαθµίδες εκλέγουν τον πρύτανη.
Τώρα, όσον αφορά τους φοιτητές που γίνεται µεγάλη ιστορία
και συζήτηση, ας κάνουµε ό,τι γίνεται και στα άλλα πανεπιστήµια.
Θα συµµετέχουν στις δραστηριότητες που µετέχουν στα µεγάλα
πανεπιστήµια. Δεν είναι δυνατόν και ο φοιτητής να εκφράζει
γνώµη ποιος καθηγητής θα γίνει οµότιµος ή επίτιµος ή οτιδήποτε. Με ποια εµπειρία; Έρχεται το παιδί από την επαρχία ή από
την Αθήνα ή από το χωριό του ή από οπουδήποτε και δεν ξέρει
καλά-καλά ποια είναι τα µαθήµατα που θα διδαχθεί. Δεν τα ξέρει.
Έρχεται στην Ιατρική Σχολή, για παράδειγµα. Ξέρει τι θα του διδάξουν στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο έτος; Πώς θα έχει
γνώµη για τα µαθήµατα που δεν ξέρει και για τον καθηγητή; Τουλάχιστον, θα έπρεπε ο νόµος να προβλέπει µια αντιπροσωπεία
φοιτητών που να είναι έµπειροι, δηλαδή να είναι στα τελευταία
έτη, να έχουν µια εµπειρία πανεπιστηµιακή, να έχουν µετάσχει
σε κάποιες διαπανεπιστηµιακές ανταλλαγές. Πώς είναι δυνατόν,
δηλαδή, ο φοιτητής που έρχεται από το γυµνάσιο, το λύκειο, να
είναι υπεύθυνος και να έχει άποψη για τα διοικητικά του πανεπιστηµίου, το οποίο δεν γνωρίζει ούτε καν ποιο είναι πολλές
φορές;
Διερωτώµαι, όµως, κύριε Υπουργέ, και µου κάνει εντύπωση, δεν
έχουν περιέλθει στην αντίληψή σας οι ξυλοδαρµοί των πρυτάνεων
των µεγαλύτερων πανεπιστηµίων της χώρας, του Καποδιστριακού,
του Αριστοτελείου, του Πολυτεχνείου της Κρήτης; Ο πρύτανης
του Καποδιστριακού, µετά τον ξυλοδαρµό, µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο και παραιτήθηκε και παρέµεινε το πανεπιστήµιο για έναν
χρόνο χωρίς εκλεγµένο πρύτανη. Τον αντικατέστησε ο αντιπρύτανης. Δεν είχε πρύτανη. Όλα αυτά τα πράγµατα έγιναν αυτόµατα; Δηλαδή, δεν προβληµατίζεται κανένας στην Αίθουσα
πραγµατικά για το τι συµβαίνει στην παιδεία;
Και το θέµα που προκύπτει είναι το εξής: Πιθανόν τώρα να έρθουν τα πράγµατα καλύτερα, να µην επαναληφθούν τα ίδια πράγµατα κλπ.. Αλλά οι νόµοι της φυσικής και της κοινωνίας λένε ότι
εάν το πείραµα το επαναλάβεις κατά τον ίδιο τρόπο, θα έχεις
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πάντα το ίδιο αποτέλεσµα. Αυτό λέει η επιστήµη. Είναι θέµα χρόνου να δεις το αποτέλεσµα. Και δεν σας κρύβω ότι και σε µένα,
µε την άλλη µου ιδιότητα, την ιατρική, είχε έρθει πρύτανης άλλου
πανεπιστηµίου, ο οποίος είχε κακοποιηθεί και είχε πάθει κολπική
µαρµαρυγή –για τους γιατρούς το λέω αυτό. Ήταν σε κατάσταση
τροµερή, έτοιµος να παραιτηθεί κι αυτός, αλλά δεν παραιτήθηκε
τελικά. Αυτά είναι πράγµατα που τα ζήσαµε, δεν είναι πράγµατα
που µας τα διηγήθηκαν άλλοι.
Κατά συνέπεια, κύριε Υπουργέ, που δεν είστε εδώ, αλλά ελπίζω ο Υφυπουργός κ. Φωτάκης να σας τα µεταφέρει, εάν αναλογιστείτε όλα αυτά και επειδή είναι αδύνατο να αποσύρετε τον
νόµο –πρακτικά δεν γίνεται- από αύριο σας παροτρύνω να «φωτογραφίσετε» οποιοδήποτε εκ των καλύτερων πανεπιστηµίων
του κόσµου και εφαρµόστε το διοικητικό και ακαδηµαϊκό του σύστηµα στα όρια του προϋπολογισµού σας ύστερα από έναν διάλογο µε όλους τους φορείς, µε την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε
απόκλιση απ’ αυτό το πλαίσιο θα είναι πλήρως αιτιολογηµένη.
Άλλωστε, ο νόµος είναι θνησιγενής. Το είπε η Αντιπολίτευση. Και
όχι µόνο αυτό: Θέτει και ψηφοφορία αύριο. Ξέρετε γιατί θέτει
ψηφοφορία; Για να αποδείξει ότι οι επτά Βουλευτές που στήριξαν τον προηγούµενο νόµο, οι οποίοι ανήκαν σε άλλα κόµµατα
και τώρα ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ, θα αλλάξουν γνώµη και θα ψηφίσουν αυτόν τον νόµο. Αυτό θα το δείτε αύριο το πρωί. Ερώτηµα: Αυτή είναι η σοβαρότητα του πολιτικού συστήµατος;
Για την ιστορία, εάν επιθυµεί ο Υπουργός να συνδέσει το
όνοµά του µε µια πραγµατική µεταρρύθµιση, θα πρέπει να αναλογιστεί την επανάσταση του ’82-’83 που κατήργησε την έδρα.
Ο νόµος εκείνος προέβλεπε ένα καθαρά πανεπιστηµιακό όργανο
που δεν έγινε λόγω των συντηρητικών αντιδράσεων της πανεπιστηµιακής κοινότητας, την ΕΑΓΕ, η οποία ΕΑΓΕ θα ήταν υπεύθυνη –και όχι το Υπουργείο- για να τηρείται ο νόµος από το ίδιο
το πανεπιστήµιο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αν ήταν το ίδιο, εγώ
µετά χαράς θα το είχα δεχθεί. Άλλο ο Υπουργός, άλλο η ΕΑΓΕ.
Βεβαίως, είχε προτείνει τότε και την εθνική ακαδηµία επιστηµών
και τεχνών που ποτέ δεν έγινε, όπου θα µετείχαν όχι πέντε-δέκα
άνθρωποι, αλλά χιλιάδες νέοι άνθρωποι παραγωγικοί, αυτοί που
είναι στο εξωτερικό, ξένοι και Έλληνες.
Αυτό χρειάζεται ο τόπος. Αυτή είναι µεταρρύθµιση. Μεταρρύθµιση δεν είναι το πώς ο φοιτητής θα συµπεριφερθεί στο άσυλο.
Εγώ θα σας έλεγα την πιο απλή λύση, άσυλο ιδεών µε σεκιούριτι
που θα διορίζει ο πρύτανης, θα συµφωνούν οι φοιτητές κλπ.,
ούτως ώστε όποιον παρανοµεί να τον φέρνουν σε τάξη.
Είναι δυνατό να γίνεται σύγκληση του πρυτανικού συµβουλίου
για να δουν αν έκανε έγκληµα ή πληµµέληµα ο οποιοσδήποτε
παραβάτης; Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα. Ποτέ δεν συγκλήθηκε πρυτανικό συµβούλιο επειδή κάποιοι δηµιουργούσαν φασαρία και δεν έπαιρνε καµµία απόφαση επί κανενός θέµατος. Γι’
αυτό έγιναν και τα έκτροπα στα πανεπιστήµιά µας τα προηγούµενα χρόνια.
Αυτές, λοιπόν, είναι οι µεταρρυθµίσεις που χρειάζεται ο τόπος
και όχι το «µπρος-πίσω» ούτε το «ράβε-ξήλωνε», που επί σειρά
ετών πολλοί από τους εκάστοτε Υπουργούς Παιδείας είχαν επιχειρήσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Φίλης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην περσινή του οµιλία για την
εκπαίδευση ο Πρωθυπουργός είχε χρησιµοποιήσει τη φράση του
Χέγκελ «στο σκοτάδι όλες οι αγελάδες µοιάζουν ίδιες» για να
εξηγήσει στη συνέχεια ποιες είναι οι διαφορές όταν το σκοτάδι
τελειώσει και βγουν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου.
Εδώ είµαστε τώρα. Από πέρυσι πέρασαν πολλές σκοτεινές και
ηλιόλουστες µέρες. Σ’ όλο αυτό το διάστηµα αποδείχτηκε ότι και
στον χώρο της εκπαίδευσης συγκρούστηκαν δύο φιλοσοφίες και
δύο πολιτικά προγράµµατα, εκείνο της Κυβέρνησης που επιδιώκει βαθιές δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις µε στόχο την κατοχύρωση των δικαιωµάτων των πολλών και την αντιµετώπιση του
µορφωτικού αγαθού ως αυταξία και το πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας που εξυπηρετεί τα προνόµια των λίγων και υποβαθµί-
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ζει την εκπαίδευση σ’ ένα ακόµα εµπόρευµα, δηλαδή σ’ ένα προϊόν που υπόκειται στις αρχές της προσφοράς και της ζήτησης.
Όπως χαρακτηριστικά είχε πει ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο
της Νέας Δηµοκρατίας, οι µαθητές πρέπει να αντιµετωπίζονται
ως πελάτες και βέβαια αν οι µικροί µαθητές αντιµετωπίζονται µια
φορά ως πελάτες, είναι λογικό για τη Νέα Δηµοκρατία οι µεταπτυχιακοί φοιτητές να αντιµετωπίζονται δέκα φορές ως πελάτες.
Η βαθύτερη σύγκρουση ανάµεσα σε αυτές τις δύο αντιλήψεις
αφορά τη δηµοκρατία. Για αυτό η Νέα Δηµοκρατία αποφεύγει
να µιλήσει για δηµοκρατική εκπαίδευση και καταφεύγει στον νεολογισµό της «ελεύθερης» εκπαίδευσης. Προφανώς ελεύθερης
από τις υποχρεώσεις του Συντάγµατος και απογυµνωµένης από
τα δικαιώµατα των πολλών.
Για να αποκτήσει στοιχειώδη κοινωνική αποδοχή το ταξικό σχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας για εκπαίδευση πελατών-καταναλωτών, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση καταφεύγει συστηµατικά σε µια
αδίστακτη κατασυκοφάντηση της δηµόσιας εκπαίδευσης. Πέρυσι, ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την εκστρατεία απαξίωσης της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η υποδειγµατική έναρξη της προηγούµενης σχολικής χρονιάς τού έδωσε
αποστοµωτική απάντηση και έκτοτε δεν επανήλθε. Και πώς να
επανέλθει όταν τα στοιχεία και οι αριθµοί είναι αµείλικτα; Είκοσι
πέντε εκατοµµύρια σχολικά βιβλία από τον Ιούλιο πέρυσι και δώδεκα χιλιάδες αναπληρωτές από τις πρώτες µέρες πέρυσι τον
Σεπτέµβρη έναντι µόλις χιλίων τετρακοσίων τριάντα έναν το 2013
και 2014. Η διαφορά ήταν 712%. Αυτή η διαφορά αντανακλά και
τη διαφορά του συνολικού ενδιαφέροντος µας για την εκπαίδευση, επτά προς ένα.
Καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής τα στοιχεία του επτά
προς ένα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Φίλης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο ίδιο κρεσέντο αντιπολιτευτικής µανίας επιδίδεται και
φέτος, σχετικά µε τα πανεπιστήµια αυτήν τη φορά. Τα παρουσιάζει ως άντρα εγκληµατικότητας και διαφθοράς. Ποιον ωφελεί
αυτή η κατασυκοφάντηση; Ούτε τα προβλήµατα, που βεβαίως
και υπάρχουν, βελτιώνονται ούτε ενισχύεται η θέση της χώρας
και των πανεπιστηµίων διεθνώς. Τα ελληνικά πανεπιστήµια χαίρουν διεθνούς εκτίµησης χάρη στη σκληρή δουλειά των πανεπιστηµιακών και τις επιδόσεις των φοιτητών µας.
Η εκστρατεία απαξίωσής τους έχει ποταπά κίνητρα. Η Νέα Δηµοκρατία επιδιώκει να δικαιολογήσει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων ακολουθώντας το δόγµα πως ό,τι δηµόσιο είναι
προβληµατικό και διεφθαρµένο και ό,τι ιδιωτικό ανταγωνιστικό
και άριστο. Είναι τόση η µανία του κ. Μητσοτάκη κατά της δηµόσιας εκπαίδευσης που έφτασε πέρυσι, εδώ στην Αίθουσα αυτή,
στο σηµείο να µας προτείνει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων
επικαλούµενος συνταγµατική διάταξη του 1864. Έγινε έτσι πιο
παλιός από το παλιό. Πρόκειται για ρετρό πολιτική.
Όλη η επιχειρηµατολογία του παλαιού δικοµµατισµού εστιάζεται στην υποστήριξη του περιβόητου νόµου Διαµαντοπούλου
µε το επιχείρηµα ότι ψηφίστηκε από διακόσιους πενήντα Βουλευτές. Ο νόµος αυτός εµφανίζεται σαν τις πλάκες του Μωυσέως. Αποκρύπτουν, όµως, οι τότε κυβερνητικοί συνέταιροι ότι
το ξήλωµα αυτού του νόµου ξεκίνησε µόλις έναν χρόνο µετά τη
ψήφισή του επί κυβερνήσεως Σαµαρά, µε Υπουργό Παιδείας τον
κ. Αρβανιτόπουλο. Ο κ. Λοβέρδος µπορεί να το θυµάται, γιατί δεν
ψήφισε τότε το ξήλωµα µε άλλους τέσσερις Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ. Αλλά όλο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία τον ξήλωσαν
τον νόµο αυτόν µε τον νόµο του κ. Αρβανιτόπουλου.
Πέρα από αντιµεταρρύθµιση που επιχειρούσε ουσιαστικά να
µετατρέψει τα πανεπιστήµια σε ανώνυµες εταιρείες, ο νόµος της
κ. Διαµαντοπούλου υπήρξε ένας δυσλειτουργικός νόµος. Άλλωστε, από την πρώτη µέρα της συζήτησής του στη Βουλή, ο νόµος
είχε δεχτεί σκληρή κριτική από προσωπικότητες του συντηρητικού χώρου, ανάµεσά τους και ο σηµερινός Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον σηµερινό Πρόεδρο
της Νέας Δηµοκρατίας –ελπίζω να του µεταφέρει η κ. Κεραµέως
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το ερώτηµά µου- αν ψήφισε τότε τον νόµο Αρβανιτόπουλου, τον
οποίο είχε καταγγείλει η κ. Διαµαντοπούλου ως υποχώρηση στις
συντεχνίες και τις βίαιες µειοψηφίες.
Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής την οργισµένη δήλωση
της κ. Διαµαντοπούλου ότι αντί να κάνει µεταρρυθµίσεις η κυβέρνηση Σαµαρά, ξηλώνει τον νόµο της.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Φίλης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξήλωσε και ο κ. Μητσοτάκης τον νόµο της κ. Διαµαντοπούλου
τότε; Και αν τότε ψηφίσατε, κύριε Μητσοτάκη, το ξήλωµα του
ν.409/2011, πώς έρχεστε σήµερα να µας τον προτείνετε ως πρότυπο; Επιτέλους τι κόµµα έχετε φτιάξει τη Νέα Δηµοκρατία; Αντί
να µας φέρετε εδώ τους νόµους των δικών σας κυβερνήσεων µε
τους οποίους διαφωνούσαµε, της κ. Γιαννάκου και του κ. Αρβανιτόπουλου, υπεραµύνεστε του νόµου Διαµαντοπούλου, τον
οποίο εσείς ξηλώσατε µόλις έναν χρόνο µετά τη ψήφισή του;
Προφανώς αυτή η κίνησή σας δεν αφορά την εκπαίδευση,
αλλά άλλες µικροκοµµατικές στοχεύσεις και -επιτρέψτε µουπαντρολογήµατα. Η αξίωση να µην τροποποιηθεί ποτέ ένας
νόµος είναι αντιδηµοκρατική.
Κοιταχτείτε µεταξύ σας, κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Οι εκατόν ογδόντα από τους διακόσιους πενήντα Βουλευτές
εκείνης της ψηφοφορίας σήµερα δεν είναι µέλη αυτού του Κοινοβουλίου. Οι εκατόν ογδόντα από τους διακόσιους πενήντα
πέντε που ψήφισαν τον νόµο Διαµαντοπούλου! Υπήρξε λαϊκή εντολή για δηµοκρατική ανατροπή. Χωνέψτε το και συµβιβαστείτε
µε τις αρχές της δηµοκρατίας. Αφήστε τους λεονταρισµούς ότι
θα καταργήσετε κι εσείς τον νόµο. Έτσι είναι η δηµοκρατία. Θα
σας το επιτρέψει ο λαός νοµίζετε;
Μια από τις βασικές διατάξεις του νοµοσχεδίου αφορά την
ίδρυση διετών κύκλων στα ΤΕΙ και τα πανεπιστήµια για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Πρόκειται για µια ακόµα απόδειξη του κυβερνητικού ενδιαφέροντος για την τεχνική εκπαίδευση µετά την
περυσινή ανασυγκρότηση των ΕΠΑΛ, την επαναλειτουργία πολλών δηµοσίων ΙΕΚ και την επιτυχή καθιέρωση της µεταλυκειακής
µαθητείας στις επιχειρήσεις.
Βλέπετε, είστε εσείς, κύριοι της Αντιπολίτευσης, που ρητορεύετε γενικώς και αόριστα για τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε
την οικονοµία. Αλλά είναι η Κυβέρνηση που την κάνει πράξη,
χωρίς να υποτάσσει την εκπαίδευση στην αγορά µε µαύρες µάλιστα µορφές απασχόλησης, αλλά κατοχυρώνοντας τα κοινωνικά
δικαιώµατα των νέων. Μια νέου τύπου τεχνική εκπαίδευση, στο
πλαίσιο ενός σχολείου ποιότητας και ισότητας που εµείς κατοχυρώνουµε, είναι αναγκαία προϋπόθεση για να βγει η χώρα από
την κρίση µε παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη προς
όφελος των πολλών. Αυτό αναγνωρίζει η κοινωνία στα χρόνια
διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύοντας, στις µετρήσεις της
κοινής γνώµης, στην πρώτη θέση των θεσµών που εµπιστεύονται
οι πολίτες την εκπαίδευση. Στο 70% φτάνει σήµερα το ποσοστό
εµπιστοσύνης των πολιτών για την εκπαίδευση, έναντι του 50%
την εποχή των δικών σας κυβερνήσεων.
Καταθέτω τα επίσηµα στοιχεία από µέτρηση της MRB τον φετινό Ιούνιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Φίλης καταθέτει
για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση βρίσκεται σήµερα αντιµέτωπη µε
τεράστιες προκλήσεις, που σε µεγάλο βαθµό συναρτώνται µε
τον ψηφιακό πολιτισµό. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µέσω ηλεκτρονικών πλατφορµών
χρειάζονται ρύθµιση. Το επιστηµονικό δυναµικό κινείται διαρκώς
µέσα στον αλληλοεξαρτώµενο κόσµο της παγκοσµιοποιηµένης
γνώσης. Πόσο έτοιµα είναι τα ελληνικά πανεπιστήµια να προσφέρουν προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα ενισχύοντας
το διεθνές τους κύρος; Τα ζητήµατα αυτά και άλλα που είναι
ανοιχτά στον ενιαίο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και
έρευνας, συγκροτούν ένα φάσµα θεµάτων που χρειάζονται δηµοκρατική ρύθµιση και πρέπει να αντιµετωπιστούν συναινετικά
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υπό το πρίσµα πάντοτε του δηµοσίου συµφέροντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω µε το θέµα του ασύλου.
Εκεί κι αν έσπασε το ιερό Γκράαλ -εννοώ τον νόµο Διαµαντοπούλου. Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που ψηφίζουµε σήµερα δεν επαναφέρουν τον νόµο του 1982, ο οποίος πρέπει να τονίσουµε ότι
υπήρξε µια µεγάλη δηµοκρατική τοµή, διότι εκτός των άλλων
συµπεριέλαβε τις ώριµες κατακτήσεις του πανεπιστηµιακού και
φοιτητικού κινήµατος. Δεν ήταν ένα χάρισµα. Ήταν µια κατάκτηση αυτός ο νόµος. Ψευδώς, λοιπόν, ισχυρίζεται η Αντιπολίτευση, συναγωνιζόµενη, σε πολεµική εναντίον του ασύλου, µε
την Χρυσή Αυγή, ότι εµείς επαναφέρουµε τον νόµο του 1982. Δεν
τον επαναφέρουµε. Καλώς ή κακώς δεν τον επαναφέρουµε.
Αλλά εκλογικεύουµε τις διατάξεις του νόµου Γιαννάκου. Προστατεύουµε το πανεπιστηµιακό άσυλο από την αυθαίρετη εισβολή
των κατασταλτικών µηχανισµών αλλά και από παραβιάσεις που
προκύπτουν από εσωτερικές και εξωτερικές ανοµικές συµπεριφορές.
Χρειαζόµαστε κανόνες που πρέπει να συµφωνηθούν και να
είναι λειτουργικοί -αυτό θα κάνει η επιτροπή υπό τον κ. Παρασκευόπουλο, την οποία έχει αναγγείλει ο κ. Γαβρόβλου- κι όχι να
καταστήσουµε προληπτικά τα πανεπιστήµια τόπο στρατοπέδευσης των ΜΑΤ.
Μας είπαν χθες κορυφαία στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας ότι
οι δειλοί πρυτάνεις –έτσι ακριβώς το είπαν- δεν κατάργησαν το
άσυλο σε πάµπολλες περιπτώσεις, όπως προβλέπει ο νόµος Διαµαντοπούλου. Άλλη µια οµολογία λατρείας του αυταρχισµού:
υποβάθµιση των πανεπιστηµιακών αρχών, αλλά και εθελοτυφλία
για τα αδιέξοδα του περιβόητου αυτού νόµου.
Μια είναι η αλήθεια: το άσυλο δεν καταργήθηκε γιατί, παρά τις
καταχρήσεις που πολλές φορές ζήσαµε, είναι µια έννοια κατοχυρωµένη στη δηµοκρατική συνείδηση συνολικά της κοινωνίας. Είναι
στο DNA των πανεπιστηµίων. Αυτό δεν αλλάζει. Κι η συζήτηση σήµερα στη Βουλή απέδειξε ότι η Αριστερά υπάρχει ως δύναµη δηµοκρατικής αντίστασης στην κοινωνία και τα πανεπιστήµια. Ως
δύναµη δηµιουργίας, διεξόδου για το µέλλον της κοινωνίας, διεκδικεί την ηγεµονία. Κι αυτό φάνηκε, επαναλαµβάνω, από τη σηµερινή συζήτησή µας στη Βουλή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Μπαργιώτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα.
Έχουµε συζήτηση για την παιδεία µε τα πανεπιστήµια κλειστά
και τους πανεπιστηµιακούς και τους φοιτητές στις παραλίες.
Έχει και η επιλογή του χρόνου τη σηµειολογική της αξία, γιατί η
συζήτηση είναι συγκεκριµένη.
Άκουσα νωρίτερα τον Πρωθυπουργό µε πολύ µεγάλη προσοχή και οφείλω να οµολογήσω ότι µερικές φορές, πραγµατικά,
τον θαυµάζω. Ο Πρωθυπουργός έχει ένα εξαιρετικό ταλέντο στο
να συνθέτει και να αφηγείται ένα ωραίο αφήγηµα, το οποίο φαίνεται ότι έχει αρχή, µέση και τέλος. Αφήγηµα βέβαια είναι «Η κάθοδος των µυρίων», ένα ιστορικό γεγονός. Αφήγηµα είναι και «Η
Χιονάτη µε τους επτά νάνους». Αφήγηµα, επίσης, είναι και το Fusion των δύο που στο στόµα κάποιων πραγµατικά χαρισµατικών
ανθρώπων µπορεί να δηµιουργηθεί µια καινούργια ιστορία, κάνοντας λογικά άλµατα –ενδεχοµένως- και αφήνοντας κενά, αλλά
παρ’ όλα αυτά να ακούγεται ως συνεκτική ιστορία πραγµατική.
Ο Πρωθυπουργός έχει πραγµατικά τεράστιο ταλέντο στο να
κάνει το τελευταίο, στο να συνθέτει τα κοµµάτια από πολλά παζλ
σε ένα καινούργιο που έχει τρύπες, σκοτεινά σηµεία, αλλά παρ’
όλα αυτά φαίνεται να γυαλίζει και να λαµποκοπά.
Ακούσαµε, λοιπόν, από τον Πρωθυπουργό σήµερα ούτε λίγο
ούτε πολύ ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει δροµολογήσει -αν
δεν έχει πραγµατοποιήσει κιόλας- µια τεράστια µεταρρύθµιση
και στη µέση εκπαίδευση και στη τριτοβάθµια εκπαίδευση, η
οποία λύνει λίγο, πολύ τα πάντα και δηµιουργεί ένα καινούργιο
περιβάλλον.
Η αλήθεια βέβαια είναι λίγο διαφορετική. Αρχίζει κανείς να τη
βλέπει λίγο διαφορετικά. Δεν είχε µια µεταρρύθµιση ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είχε τρεις Υπουργούς µέχρι τώρα και είχε τρεις µεταρρυθµίσεις.
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Βέβαια, ο κ. Φίλης επέλεξε να µην υποστηρίξει τη δικιά του σήµερα και να υποστηρίξει αυτή του κ. Γαβρόγλου, αλλά η αλήθεια
είναι ότι είδαµε τρεις διαφορετικές προτάσεις σε λιγότερο από
δύο χρόνια για την τριτοβάθµια εκπαίδευση µε σηµαντικές διαφορές η µία από την άλλη και ένα κοινό σηµείο: τη λύσσα, θα
έλεγα, για την κατάργηση της προηγούµενης µεταρρύθµισης, η
οποία είναι ο ν.4009/2011 και την επαναφορά στο status πριν από
εκείνη τη µεταρρύθµιση, τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά τον τρόπο
διοίκησης των πανεπιστηµίων και την αποκατάσταση ουσιαστικά
του status quo στην ισορροπία δυνάµεων και εξουσίας στο εσωτερικό του πανεπιστηµίου, γιατί αυτό ήταν που ενοχλούσε και
αυτό ήταν που έπρεπε να αλλάξει.
Άρχισε –και το θυµίζω γιατί έχει την αξία του- µε την κατάργηση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών από αυτό το Βήµα ο κύριος
Πρωθυπουργός. Ένας άνθρωπος λιγότερο από 45 χρονών ανακοίνωσε -και νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό- από αυτό το Βήµα
ότι οι άψυχοι servers δεν µπορούν να υποκαταστήσουν τις εφορευτικές επιτροπές, καταργώντας έτσι τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, οι οποίες είχαν φέρει στο µεταξύ, όσο πρόλαβαν να
λειτουργήσουν, µια επανάσταση στις εσωτερικές εκλογές των
πανεπιστηµίων.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα, ολοκληρώνεται όντως αυτή η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ µε την οριστική και πλήρη κατάργηση των συµβουλίου του ιδρύµατος. Αποδείχτηκαν λίγο πιο σκληρά τελικά τα
συµβούλια ιδρύµατος, ίσως επειδή είχαν κάποια αντιστοίχιση και
υποστηρικτές στο εσωτερικό της πανεπιστηµιακής κοινότητας
και της κοινωνίας. Έχουµε την αύξηση του κρατικού ελέγχου
πρακτικά και αντί µεγαλύτερης αυτονοµίας στα πανεπιστήµια,
όπως θα περίµενε κανείς από µια προοδευτική διακυβέρνηση, η
οποία θα ενίσχυε την ελευθερία των πανεπιστηµίων και την αυτονοµία τους, έχουµε τη δηµιουργία µηχανισµών ελέγχου σε όλα
τα επίπεδα.
Όµως, ποια είναι τα πραγµατικά προβλήµατα σήµερα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση; Είναι όντως η ελευθερία και η δηµοκρατία;
Η διακίνηση των ιδεών; Από τη δεκαετία του ’80 που ήµουν φοιτητής, µέχρι σήµερα, δεν θυµάµαι κανένα µείζον γεγονός, καµµιά
προσπάθεια αποκλεισµού από τη κυβέρνηση ή των αρχών του
πανεπιστηµίου διαφορετικής άποψης ή κάποιας εκδήλωσης ή
της έκφρασης οποιασδήποτε ιδέας µέσα στο πανεπιστήµιο. Αντίθετα, θυµάµαι πολλές περιπτώσεις όπου δυναµικές µειοψηφίες
µέσα στο πανεπιστήµιο -και των δύο άκρων, αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς- διά της βίας επέβαλλαν τον αποκλεισµό κάποιων
απόψεων ερήµην του πανεπιστηµίου. Θυµάµαι ότι τις δηµοκρατικές διαδικασίες γενικώς, για να είµαστε ειλικρινείς, το θέµα της
δηµοκρατίας στο πανεπιστήµιο, στη διακυβέρνηση, στη συµµετοχή, στην έκβαση των ιδεών, τα έλυσε µια πολύ µεγάλη κατάκτηση της χώρας, της κοινωνίας και του φοιτητικού κινήµατος
της εποχής, ο νόµος 1268 στη δεκαετία του ’80: εκδηµοκράτισε
τα πανεπιστήµια, κατήργησε την έδρα και εισήγαγε καινοτόµα
πράγµατα για την εποχή.
Όµως, αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς ξέρουµε -ακόµα και
τα µικρά παιδιά το ξέρουν- ότι ακόµα και οι µεγαλύτερες επαναστάσεις κάποια στιγµή γίνονται καθεστώς, γραφειοκρατικοποιούνται και αρχίζουν να δηµιουργούν προβλήµατα. Η µεγάλη
Οκτωβριανή Επανάσταση χρειάστηκε λιγότερο από σαράντα
χρόνια για να αρχίσει να βαραίνει, να αποκτά καθεστωτικές λογικές και προβλήµατα στη διακυβέρνηση. Έτσι, λοιπόν, οι παρεµβάσεις είναι µάλλον θετικό βήµα και µάλλον αναγκαίες εντός του
συστήµατος.
Βλέπω µε πολύ µεγάλη καχυποψία, πραγµατικά, όλη αυτήν την
τάση, τη νοσταλγία που εκφράζουν πάρα πολλοί Βουλευτές από
τον ΣΥΡΙΖΑ για τη δεκαετία του ’80. Έχω ακούσει να λένε ότι
όταν αρχίζεις να αναπολείς το παρελθόν αντί να σχεδιάζεις το
µέλλον, έχεις γεράσει. Στην πολιτική όταν αρχίσεις πλέον ή όταν
προσπαθείς να αναστηλώσεις θεσµούς οι οποίοι έχουν εκφυλιστεί, παλιώσει και είναι προβληµατικοί αντί να σχεδιάζεις καινούργιους, προφανώς είσαι συντηρητικός.
Από αυτήν την άποψη, από τις τοποθετήσεις που ακούω από
τον ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά και στην επιτροπή
για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, όπου οι µεγάλες αλλαγές του ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του ’80 αναγορεύονται σε τοτέµ,
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τα οποία υπάρχουν διαχρονικά και δεν χρειάζονται καµµία παρέµβαση, το µόνο πράγµα που µπορώ να σκεφθώ, σύντροφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι σας διατρέχει ένας βαθύτατος συντηρητισµός και, ενδεχοµένως, και µια αµηχανία απέναντι στις ανάγκες
των καιρών και στις αλλαγές που έχουν συµβεί, στο µεταξύ, στην
κοινωνία.
Οι κοινωνίες εξελίσσονται, οι ανάγκες αλλάζουν και αναλόγως
οφείλουν να αλλάζουν και οι πολιτικές και ιδεολογικές τοποθετήσεις και οι λύσεις που ο καθένας έχει να προτείνει απέναντι
στα προβλήµατα, όπως διαµορφώνονται εκείνην την εποχή. Η
αναπόληση µιας παλιάς εποχής µπορεί να είναι η αναπόληση των
νιάτων µας ενδεχοµένως, αλλά δεν είναι πολιτική στάση και δεν
είναι προοδευτική πολιτική στάση.
Ποια είναι λοιπόν τα πανεπιστήµια; Ποια ήταν και είναι τα προβλήµατα του πανεπιστηµίου; Μήπως είναι το δυσλειτουργικό λειτουργικό πλαίσιο που υπήρχε από παλιά; Δεν το δηµιούργησε ο
νόµος Διαµαντοπούλου. Υπήρχαν αυτά τα προβλήµατα στη λειτουργία του πανεπιστηµίου µε τη συµµετοχή των φοιτητών, µε
τα καινούργια καρτέλ που είχαν δηµιουργηθεί ήδη στο πανεπιστήµιο από πολύ καιρό, κοµµατικά, οικογενειοκρατία, µηχανισµοί
που αναπαράγονταν µέσα στο πανεπιστήµιο µε διάφορους τρόπους. Αυτά είναι παλιά προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Ο νόµος της Διαµαντοπούλου, ο ν.4009/2011 προσπαθούσε
να αλλάξει, να φύγει προς τα εµπρός, να δηµιουργήσει ένα ανοιχτό, εξωστρεφές πανεπιστήµιο. Αυτό το νόηµα είχε η δηµιουργία
των συµβουλίων ιδρύµατος µε Έλληνες από την αλλοδαπή, αλλά
και αλλοδαπούς επιστήµονες, οι οποίοι θα συµµετείχαν στα συµβούλια. Κι αυτή ήταν µια προσπάθεια που ενδεχοµένως να µη
µπορούσε να ολοκληρωθεί, αλλά σίγουρα, κύριε Μηταφίδη, δεν
ήταν έκτρωµα. Ήταν µια µεγάλη προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί
το ελληνικό πανεπιστήµιο, να γίνει πιο ανοιχτό, να µπορεί να
απορροφά κονδύλια, καινοτοµία και έρευνα µε καλύτερο τρόπο.
Νοµίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο και πάνω σε αυτήν τη γραµµή θα
πρέπει να συνεχίσει.
Επιγραµµατικά εντελώς πιστεύω ότι η συζήτηση που άκουσα
για τα µεταπτυχιακά σήµερα είναι µια λάθος συζήτηση. Συνολικά
η απαίτηση και η παραγωγή, αν θέλετε, η δηµιουργία µεταπτυχιακών και η κοινωνική απαίτηση για µεταπτυχιακά στην Ελλάδα
έχει µια βασική στρέβλωση. Δεν προέρχεται από τις πραγµατικές
ανάγκες της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε εξειδικευµένους επιστήµονες, δεν προέρχεται από την ανάγκη της παραγωγής για
εξειδικευµένη γνώση. Προέρχεται από µια στρεβλή διαδικασία
που βλέπει χαρτιά αντί ουσιαστικών προσόντων. Και νοµίζω ότι
η κουβέντα πρέπει να είναι πολύ µεγαλύτερη από το αν χρειάζονται δίδακτρα ή αν πρέπει να έχουν δίδακτρα. Σίγουρα πρέπει ένα
δηµόσιο πανεπιστήµιο να έχει µηχανισµούς που να επιτρέπει
στους µη έχοντες να συνεχίζουν τις σπουδές τους στο διηνεκές
ενδεχοµένως, µε βάση κριτήρια αριστείας. Όµως, όλο το σύστηµα πρέπει να ξαναϊδωθεί από την αρχή.
Γενικώς, η συζήτηση γίνεται δυστυχώς σε λάθος βάση, γιατί η
Κυβέρνηση προσπαθεί να προσεταιριστεί ψηφοφόρους και
στρώµατα µε βάση εγκατεστηµένες στρεβλές αντιλήψεις που
υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Κοινώς κλείνει το µάτι στους
γονείς που θέλουν εύκολα και γρήγορα χαρτιά, σε αυτούς που
θέλουν γρήγορα και εύκολα µεταπτυχιακά, ακόµα και σε αυτούς
που θέλουν να έχουν εύκολη εξέλιξη εντός του πανεπιστηµίου.
Όµως, η ανάγκη για παιδεία δεν είναι αυτή. Η ανάγκη για ουσιαστική και πραγµατική παιδεία είναι διαφορετική. Έτσι από
αύριο που θα ψηφιστεί ο νόµος έχουµε παιδαγωγούς, έχουµε
δασκάλους στην πρωτοβάθµια που δεν έχουν τα µαθηµατικά ως
προαπαίτηση για να περάσουν στο πανεπιστήµιο, έχουµε γιατρούς χωρίς φυσική και χηµεία. Δεν ξέρουµε τι θα κάνουν αυτά
τα παιδιά στο πανεπιστήµιο χωρίς φυσικά και χηµεία, αλλά εν
πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα άλλο θέµα.
Και θα κλείσω µε αυτό το master που άκουσα και από τον κ.
Σπίρτζη ως «πολύ µεγάλη µεταρρύθµιση», εκφράζοντας ένα παράπονο και καλώντας τον κ. Γαβρόγλου να διορθώσει µια µεγάλη
αδικία.
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Είµαι εξαετούς φοιτήσεως. Με τη λογική που εισάγεται, θα
έπρεπε να µου απονέµεται και το PHD µαζί µε το πτυχίο, αλλά
δυστυχώς χρειάστηκα τέσσερα χρόνια για να το γράψω. Η λογική της απονοµής ενός προπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο οποίος
στην ουσία είναι µεταπτυχιακός, δεν έχει καµµία λογική. Με αυτή
τη λογική, θα έπρεπε να έχω ή δύο master µαζί µε το πτυχίο της
ιατρικής ή και ένα PHD δώρο.
Προφανώς, τα προγράµµατα σπουδών δικαιώνουν τους τίτλους και τους δίνουν βάρος και βάθος κι όχι οι τίτλοι. Και προφανώς, οι ανάγκες του γνωστικού αντικειµένου καθορίζουν το
µέγεθος των σπουδών κι όχι οι κατ’ απονοµή τίτλοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Δεν ισχύει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Είναι εντελώς ακατανόητο.
Πραγµατικά, δεν µπορώ να βρω τον λόγο. Θα ήθελα να σας
ακούσω σχετικά µε το γιατί να µην έχει και η ιατρική, που είναι
εξαετούς φοιτήσεως, έναν έξτρα τίτλο, τέλος πάντων. Είναι ακατανόητο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, να επανέλθουµε στην τήρηση του χρόνου, γιατί κάποιοι
συνάδελφοι δεν θα µιλήσουν.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Φωτήλας.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάργηση του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου θα είναι άµεση προτεραιότητα και υπόθεση ζωτικής
σηµασίας για την επόµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Δεν είναι µόνο ότι και αυτό το νοµοσχέδιο, κατά την προσφιλή
σας τακτική, έχει ολόκληρα κοµµάτια που ήρθαν εκ νέου, χωρίς
διαβούλευση, ούτε καν το γεγονός ότι το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους για ελάχιστα άρθρα του µπορεί να κάνει πρόβλεψη δαπάνης. Είναι που µε αυτό το νοµοσχέδιο γυρίζουµε πίσω στο παρελθόν της κοµµατοκρατίας στα ανώτατα ιδρύµατά µας
αποκόπτοντάς τα από τη συµβολή τους στην ανάπτυξη της
χώρας.
Επιλέγω ενδεικτικά τρεις από τις πολλές διατάξεις που κάνουν
το νοµοσχέδιο προκλητικά οπισθοδροµικό και ενάντια στην πλειοψηφία των καθηγητών των ανωτάτων ιδρυµάτων και των φοιτητών.
Η πρώτη αφορά στην οργάνωση των µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Οι διδάσκοντες καθηγητές τώρα θα πρέπει να διδάσκουν
δωρεάν σε ένα πρόγραµµα, ως προϋπόθεση για να αποζηµιώνονται στο άλλο. Σαν τις πίτσες ένα πράγµα, δηλαδή. Στις τρεις
πίτσες οι δύο δώρο, στις δύο πίτσες η µία δώρο. Κάπως έτσι θα
είναι και τα µεταπτυχιακά, σαν τις πίτσες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Επιπλέον, η όποια αποζηµίωση των διδασκόντων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των τακτικών αποδοχών
τους. Δεν θα µου κάνει εντύπωση αν σταµατήσουν να διδάσκουν
αρκετοί καθηγητές µε αυτό το εξευτελιστικό καθεστώς. Και δεν
περίµενα, βέβαιά, τίποτα καλύτερο από τον κύριο Υπουργό, που
αναίσχυντα δήλωσε ότι καλύτερα να φύγουν οι καθηγητές αν
βρουν να πληρώνονται πιο καλά στο εξωτερικό.
Δεν καταλάβατε καλά, κύριε Υπουργέ. Εσείς πρέπει να φύγετε.
Και θα φύγετε σύντοµα εσείς κι όλοι οι ανεκδιήγητοι τύποι που
αποτελούν την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και όχι οι καθηγητές,
που µαζί µε τους φοιτητές, αποτελούν το µέλλον αυτής της
χώρας. Γιατί στο τέλος αυτοί που θα πληρώσουν την ιδεοληψία
σας και για τα µεταπτυχιακά, θα είναι οι ίδιοι οι φοιτητές, που
δεν θα έχουν ικανοποιητικό αριθµό µεταπτυχιακών να παρακολουθήσουν.
Η δεύτερη προβληµατική διάταξη αφορά στα όργανα διοίκησης των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ. Δεν είναι µόνο ότι καταργήσατε τα συµβούλια ιδρυµάτων. Είναι που στη θέση τους φέρατε
την επιλογή πρύτανη και αντιπρύτανη σε χωριστά ψηφοδέλτια,
προκειµένου να καταφέρετε να ελέγξετε µε κάθε µέσο τη λειτουργία τους.
Θέλω εδώ να αναφέρω κι ένα ιδιαίτερο πρόβληµα στα ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ήλπιζα να µε ακούει και ο Υπουργός, αλλά δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είναι εδώ.
Συγκεκριµένα, κύριε Υφυπουργέ, η διάταξη της παραγράφου
13 α) του άρθρου 84, στις µεταβατικές διατάξεις, προβλέπει πως
«Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου µονοµελών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ ολοκληρώνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο εκλογής
των. Η θητεία αναπληρωτή πρύτανη λήγει συγχρόνως µε τη θητεία του οικείου πρύτανη. Εάν έως, όµως, τη λήξη της θητείας
τους οι αναπληρωτές πρυτάνεις εκτελούν χρέη αντιπρύτανη,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον παρόντα νόµο».
Στα ΤΕΙ δυτικής Ελλάδας, κύριε Υφυπουργέ, όπου έγιναν εκλογές για πρύτανη στις 4 Δεκεµβρίου 2015, οι ορισµένοι κι όχι
εκλεγµένοι αναπληρωτές πρυτάνεις θα έχουν την αρµοδιότητα
των εκλεγµένων αντιπρυτάνεων για άλλα δυόµισι χρόνια και το
πρυτανικό συµβούλιο, δηλαδή, θα είναι ο πρύτανης, µε τρειςτέσσερεις δικούς του ανθρώπους.
Αυτές είναι απαράδεκτές καταστάσεις. Πρέπει άµεσα να γίνουν εκλογές και στο ΤΕΙ δυτικής Ελλάδας για αντιπρυτάνεις,
καθώς και να ελεγχθεί εάν υπάρχουν και άλλα ανώτατα ιδρύµατα
που αντιµετωπίζουν αντίστοιχο θέµα. Νοµίζω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον µε µία νοµοτεχνική βελτίωση ή µε µία τροπολογία να
το προβλέψετε.
Η τρίτη και τελευταία διάταξη που προκαλεί εύλογους συνειρµούς είναι η διάταξη για το άσυλο. Κλείνετε το µάτι στην ανοµία
-όπως εύστοχα ανέλυσε η εισηγήτριά µας κ. Κεραµέως- µε τη
διάταξη αυτή. Γιατί κάθε φορά που θα χτίζεται ένα γραφείο καθηγητή, που θα τον προπηλακίζουν ή θα του πετάνε µπογιές, θα
πρέπει να συνεδριάζει το πρυτανικό συµβούλιο για να αναλύσει
εάν είναι πληµµέληµα ή πταίσµα ή κακούργηµα. Φέξε µου και γλίστρησα, δηλαδή, κύριε Υπουργέ.
Τι να περιµένεις, βέβαια, από µια Κυβέρνηση που επιτρέπει τη
δηµιουργία ΚΕΠ αναρχικών και την ίδια στιγµή απαγορεύει τη
νόµιµη εκδήλωση αστυνοµικών;
Το ωραιότερο δε είναι αυτό που είπε ο Υπουργός για να µας
καθησυχάσει κιόλας. Δηµιουργείται –λέει- οµάδα εργασίας για
να µελετήσει το θέµα της παραβατικότητας στα ανώτατα ιδρύµατα της οποίας θα προΐσταται ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης
κ. Παρασκευόπουλος. Τώρα ησυχάσαµε!
Κατά τα λοιπά, ο κ. Τσίπρας τον χαβά του, αφού φρόντισε να
εξευτελίσει ακόµα και τον ίδιο τον θεσµό που καλείται να υπηρετήσει, τον θεσµό του Πρωθυπουργού. Μπορεί –λέει- να είµαι
ψεύτης, αλλά τουλάχιστον δεν είµαι κλέφτης. Και εµείς τώρα
πρέπει να πιστέψουµε ότι λέει αλήθεια, ότι είναι ψεύτης, αλλά
δεν είναι κλέφτης.
Και το χειρότερο είναι ότι συνεχίζει τον ίδιο σκοπό: να λέει ψέµατα. Προφανώς δεν γνωρίζει κάποιον άλλο σκοπό. Η ανάπτυξη
έρχεται, τα µνηµόνια τελείωσαν, οι επενδυτές περιµένουν στην
ουρά! Και το κερασάκι στην τούρτα είναι ο Γιάνης, ο οποίος οµολογεί ότι παρέα τα σχεδίαζαν.
Ντροπή σας! Ντροπή σας, γιατί τα τελευταία χρόνια χιλιάδες
πολίτες καθυβρίστηκαν ως γερµανοτσολιάδες και προδότες.
Πολλές υπολήψεις σπιλώθηκαν και πολλοί άνθρωποι έχουν νιώσει ατιµασµένοι από τη σηµερινή Κυβέρνηση που έκανε σηµαία
τον χυδαίο λαϊκισµό και τις προσωπικές ύβρεις.
Και όλα αυτά, την ίδια ώρα που αποκαλύπτεται ποιοι ήταν οι
πραγµατικά πρόθυµοι συνοµιλητές του κ. Σόιµπλε και πρόθυµοι
να µας καταστρέψουν, οδηγώντας µας στην δραχµή. Είναι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που χωρίς καµµία αίσθηση δηµοκρατικής
συνείδησης και υποχρέωσης επιχείρησε να καταλύσει διακόσια
χρόνια αγώνων της χώρας µας για παραµονή στην Ευρώπη. Και
διαπραγµατεύονταν µαζί µε τον κ. Σόιµπλε ένα ατελείωτο µέλλον
περιθωριοποίησης και µιζέριας, ένα µέλλον Βενεζουέλας.
Σας προτείνω να δεχθείτε την εξεταστική επιτροπή. Γιατί πολύ
φοβάµαι ότι η επόµενη επιλογή θα είναι η προανακριτική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Μπαξεβανάκης. Θα ξεκινήσουµε µε πέντε λεπτά και βλέπουµε.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας,
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Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι έκδηλη η αγωνία της Αντιπολίτευσης για τον άνεµο δηµοκρατίας που θέλουµε να φυσάει στην εκπαίδευση.
Τι είναι αυτό που τους ενοχλεί; Τους ενοχλεί η συµµετοχή των
φοιτητών στα όργανα διοίκησης των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων. Κατά τα άλλα νωρίτερα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης ύµνησε τους νέους, και µεταξύ άλλων τους
νέους της δυτικής Αθήνας και το ζοφερό µέλλον που, κατά την
άποψή του, η Κυβέρνησή µας τους έχει επιφυλάξει.
Σε αυτούς, λοιπόν, τους νέους και τους νέους της δυτικής
Αθήνας, τους φοιτητές από τη δυτική Αθήνα -που έχουν ψήφο
από τα 17 και µπορούν να αποφασίζουν για τα πάντα για το µέλλον της χώρας, αλλά όχι για τα όσα αφορούν τα ιδρύµατα στα
οποία και οι ίδιοι σπουδάζουν- ο κ. Μητσοτάκης αµφισβητεί το
δικαίωµα να έχουν λόγο στα των πανεπιστηµίων, στα των ιδρυµάτων τους, στα οποία σπουδάζουν!
Τι άλλο τους ενοχλεί; Τους ενοχλεί το πανεπιστηµιακό άσυλο,
γιατί –λέει- τα πανεπιστήµιά µας και τα ΤΕΙ είναι άντρα παραβατικότητας. Αυτή είναι η εικόνα –φαντάζοµαι- που έχουµε όλοι για
τα πανεπιστήµιά µας, ότι είναι άντρα παραβατικότητας.
Θα πίστευε κανείς, λοιπόν, ότι το πανεπιστηµιακό άσυλο έχει
εµποδίσει τα τελευταία χρόνια τις δυνάµεις της τάξης και του
νόµου να επιβάλουν την τάξη και τον νόµο στα πανεπιστήµια.
Έλα, όµως, που επί έξι χρόνια έχει καταργηθεί η προστασία του
πανεπιστηµιακού ασύλου. Από το 2011 και δώθε δεν υφίσταται
τέτοια προστασία. Τι εµπόδισε λοιπόν να επιβληθεί ο νόµος και
η τάξη στα πανεπιστήµια;
Αυτό που εµπόδισε είναι η δηµοκρατική συνείδηση του ελληνικού λαού, που δυστυχώς για εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι, εξακολουθεί και είναι ισχυρή ακόµα, είναι αυτό που αποκαλείται
«ηγεµονία της Αριστεράς», είναι η ηγεµονία της δηµοκρατίας,
που επιβάλλει την προστασία του πανεπιστηµιακού ασύλου. Και
αυτό είναι που ενοχλεί. Είναι πολύ πιο σύνθετα τα θέµατα απ’
ό,τι επιχειρείτε να τα παρουσιάσετε.
Τι άλλο ενοχλεί; Η ξεχωριστή εκλογή του πρύτανη από τους
αντιπρυτάνεις µε ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Γιατί; Γιατί έτσι, λέει,
θα επικρατήσει ο κοµµατισµός. Δηλαδή, αν κάποιο µέλος της πανεπιστηµιακής κοινότητας θέλει να επιλέξει κάποιον πρύτανη από
το ένα ψηφοδέλτιο και κάποιον αντιπρύτανη ικανό, αλλά που
είναι σε άλλο ψηφοδέλτιο, αυτό είναι κοµµατισµός. Και δεν είναι
κοµµατισµός να λες στον πανεπιστηµιακό ότι πρέπει να επιλέξει
όλο το πακέτο µαζί πρύτανη και αντιπρύτανη. Ποιο πακέτο, που
πώς συγκροτήθηκε αυτό; Είτε ως κοµµατική επιλογή, δηλαδή το
ψηφοδέλτιο του τάδε κόµµατος, είτε µε άλλους τρόπους που
πολύ καλά γνωρίζετε όσοι είστε πανεπιστηµιακοί. Αυτά ενοχλούν.
Τι υπερασπίζονται οι συνάδελφοι; Υπερασπίζονται το δικαίωµα
µιας µικρής µερίδας πανεπιστηµιακών καθηγητών να βγάζουν
έναν δεύτερο µισθό, που πολλές φορές δεν είναι δεύτερος αλλά
µπορεί να είναι και τρίτος και τέταρτος, σε βάρος νέων επιστηµόνων που θα µπορούσαν και που έχουν απόλυτη ανάγκη αυτές
τις µικρές απολαβές από τα µεταπτυχιακά προγράµµατα.
Τι άλλο υπερασπίζονται; Το δικαίωµα ελάχιστων πανεπιστηµιακών καθηγητών να καθορίζουν ανεξέλεγκτα το ύψος των διδάκτρων και το κόστος των µεταπτυχιακών σπουδών ανεξαρτήτως
των πραγµατικών συνθηκών.
Και, τέλος, τι άλλο υπερασπίζονται; Τα συµβούλια ιδρύµατος
που µεταξύ άλλων ποια ήταν η αρµοδιότητα που είχαν; Να αποκλείουν κατά τη βούλησή τους ορισµένους υποψήφιους πανεπιστηµιακούς από το να είναι υποψήφιοι για πρυτάνεις. Αυτά τα
τόσο δηµοκρατικά υπερασπίζονται οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης εδώ και αυτό το ονοµάζουν µάλιστα «νέο», ενώ εµάς, που
προσπαθούµε να υπερασπιστούµε τη δηµοκρατία, µας ονοµάζουν οπισθοδροµικούς.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω τον άχαρο ρόλο να αναφερθώ και
σε ορισµένα άρθρα στα οποία δεν δόθηκε έµφαση, αλλά είναι
άρθρα που δεν αναφέρονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και
για τα οποία οι εισηγητές της Αντιπολίτευσης και η κ. Κεραµέως
είπαν ότι είναι από εκείνα που συνιστούν ένα από τα µειονεκτήµατα του νοµοσχεδίου γιατί, λέει, δεν τέθηκαν στη δηµόσια διαβούλευση µαζί µε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν τα
θέσαµε σε δηµόσια διαβούλευση, γιατί είναι άρθρα-ρυθµίσεις
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που προκύπτει ανάγκη να νοµοθετηθούν σε όλη τη διάρκεια της
ακαδηµαϊκής ή της σχολικής χρονιάς και στο Υπουργείο Παιδείας κάνουµε µια σοβαρή προσπάθεια να µην τα καταθέτουµε
αυτά ως τροπολογίες σε νοµοσχέδια άλλων Υπουργείων, αλλά
να τα συγκεντρώνουµε και όταν υπάρχει νοµοσχέδιο του Υπουργείου µας, να τα επισυνάπτουµε. Αυτό ακριβώς κάνουµε και
τώρα.
Όµως, ξέρετε πόσο υποκριτική είναι αυτή η δήθεν ανησυχία
τους; Είναι απολύτως υποκριτική γιατί όλα αυτά τα άρθρα θα τα
ψηφίσουν, γιατί είναι άρθρα που λύνουν ζητήµατα και ικανοποιούν ανάγκες.
Αναφέροµαι λοιπόν συγκεκριµένα σε ορισµένα από αυτά, γιατί
ο χρόνος…
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Η κοινωνία τοποθετήθηκε επ’ αυτών; Η εκπαιδευτική κοινότητα τοποθετήθηκε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων): Θα φανεί στην ψηφοφορία,
κυρία εισηγήτρια, ποια από αυτά τα άρθρα θα καταψηφίσετε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Δεν απαντάτε! Η κοινωνία λέω, όχι οι Βουλευτές. Υπάρχει µια κοινωνία που µας παρακολουθεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων): Λέω λοιπόν ορισµένα από αυτά
τα άρθρα επί τροχάδην.
Καταργούµε το αναχρονιστικό µέτρο της αναγραφής της διαγωγής των µαθητών στους τίτλους, απολυτήρια ή αποδεικτικά.
Ένα µέτρο που είναι µόνο για σχολική χρήση να µη συνοδεύει
τον νέο άνθρωπο σε οποιαδήποτε ηλικία για µια παραβατικότητα
ή ένα πειθαρχικό παράπτωµα που διέπραξε στα δεκαεπτά και
αυτό να τον ακολουθεί για όλη του τη ζωή.
Άλλη ρύθµιση: Προβλέπουµε να επεκταθούν οι ευνοϊκές διατάξεις για τα επιδόµατα τριτέκνων, πολυτέκνων καθώς και το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων και για τα παιδιά που φοιτούν στο
µεταλυκειακό έτος στην τάξη µαθητείας των ΕΠΑΛ.
Όσον αφορά τα παράτυπα πτυχία που έχουν εκδοθεί από αρκετά ιδιωτικά ΤΕΕ, προβλέπουµε ότι αυτά καθίστανται εξ υπαρχής άκυρα σε περίπτωση που οι απόφοιτοι δεν προσέλθουν ή
προσέλθουν, αλλά αποτύχουν στις εξετάσεις, που επιτέλους η
δική µας Κυβέρνηση θα διεξαγάγει.
Υπενθυµίζω εδώ ότι πρόκειται για εδώ και δέκα χρόνια νόµο
της κυρίας Γιαννάκου να επανελεγχθούν όλοι αυτοί οι παράτυποι
τίτλοι, που είτε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας -που ψήφισε
τον νόµο- είτε οι µετέπειτα κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και η συγκυβέρνησή τους, ουδέποτε υλοποίησαν και ουδέποτε διενήργησαν αυτές τις εξετάσεις.
Η Κυβέρνησή µας µε αυτό το σχέδιο νόµου ρυθµίζει όλες τις
λεπτοµέρειες, ώστε τους επόµενους µήνες αυτός ο διαγωνισµός
να γίνει.
Ρυθµίζουµε το ζήτηµα της εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για τα παιδιά από τα νησιά των Νοµών Λέσβου και Χίου,
τα οποία έπληξε ο πρόσφατος σεισµός και απαιτείται ειδικό ποσοστό εισαγωγής, το οποίο και νοµοθετούµε µε αυτό τον νόµο.
Άλλη διάταξη. Θυµάστε, προ ολίγων µηνών, είχε γίνει ολόκληρη φασαρία, γιατί εγκρίθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ ένα πρόγραµµα ιδιωτικού κολλεγίου, που ήταν ένα πρόγραµµα σπουδών
στον τοµέα της αστρολογίας. Και σηκώθηκε ευλόγως ολόκληρη
σκόνη τότε και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου παρενέβη για
να ανακληθεί αυτή η άδεια. Όµως, ο ΕΟΠΠΕΠ είχε δίκιο, γιατί ο
ΕΟΠΠΕΠ δεν υποχρεούται µε βάση τις ισχύουσες έως σήµερα
διατάξεις να ελέγχει το περιεχόµενο των σπουδών, παρά µόνο
τις κτηριακές υποδοµές για το αν το εκπαιδευτήριο αυτό πληροί
της προδιαγραφές.
Με τη διάταξη αυτή, λοιπόν, λέµε ότι ο ΕΟΠΠΕΠ θα ελέγχει
και το περιεχόµενο των σπουδών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.
Τέλος, µε µια ακόµη ρύθµιση προστατεύουµε τους ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς από την αυθαιρεσία ορισµένων -ευτυχώς όχι
όλων- κακών σχολαρχών, οι οποίοι δεν τηρούν τις διατάξεις του
πρόσφατου νόµου για την απόλυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
Λέµε, λοιπόν, ότι οποιαδήποτε απόλυση έχει γίνει κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων είναι απολύτως άκυρη.
Και τέλος, επιτρέψτε µου να υποστηρίξω την τροπολογία 1181,
που καταθέσαµε την Παρασκευή. Είναι ίσως η µόνη από τις εµ-
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πρόθεσµες τροπολογίες. Αναφέρεται σε δύο θέµατα. Το ένα
είναι ότι µειώνουµε τον αριθµό των απαραίτητων ενσήµων για
τους αποφοίτους των Εσπερινών Επαγγελµατικών Λυκείων, που
έχουν το δικαίωµα να προσέλθουν στις εξετάσεις πιστοποίησης,
για να πάρουν το επίπεδο 5 του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων. Ήταν 600 αυτά τα απαραίτητα ηµεροµίσθια. Θεωρούµε ότι
είναι πάρα πολλά. Μειώνουµε αυτόν τον αριθµό στο µισό, στα
300, µε δεδοµένο ότι το ίδιο δικαίωµα το έχουν και οι µαθητές
του µεταλυκειακού έτους. Μπορούν να έχουν τις ίδιες εξετάσεις
µε 180 ηµέρες ασφάλισης.
Τέλος, αλλά όχι έλασσον, είναι το εξής: Ξεκινάµε στην εφαρµογή στα ΕΠΑΛ ενός κατά τη γνώµη µας ιδιαίτερα σοβαρού προγράµµατος στήριξης των µαθητών. Το ονοµάζουµε «Νέα Αρχή
για τα ΕΠΑΛ» και έχει δύο βασικές παραµέτρους. Έχει πολλές
όψεις, πολλές δράσεις για τις οποίες έχουµε εξασφαλίσει χρηµατοδότηση, αλλά οι βασικές είναι δύο.
Η πρώτη, την οποία εισάγουµε µε αυτήν την τροπολογία είναι
ότι καθιερώνουµε εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία για τα παιδιά των πρώτης τάξης των Επαγγελµατικών Λυκείων στους τοµείς των µαθηµάτων της γλώσσας και των µαθηµατικών. Και για
τον λόγο αυτόν θα προσλάβουµε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
γι’ αυτήν την παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη.
Ο δεύτερος άξονας είναι η ψυχοκινητική και συναισθηµατική
στήριξη των µαθητών. Για τον λόγο αυτό, θα προσλάβουµε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, αρχικά πιλοτικά, σε λίγα
σχολεία την προσεχή σχολική χρονιά και φιλοδοξούµε το πρόγραµµα αυτό να το επεκτείνουµε από τη µεθεπόµενη χρονιά σε
πολλές εκατοντάδες Επαγγελµατικά Λύκεια.
Αποδεικνύουµε έµπρακτα ότι εµείς στηρίζουµε την επαγγελµατική εκπαίδευση στην πράξη µε τα µέτρα που έχουµε ήδη υλοποιήσει µέχρι τώρα και µε το µεταλυκειακό έτος στην τάξη
µαθητείας που υλοποείται -και έχει πάρα πολύ ενθαρρυντικά
αποτελέσµατα µέχρι στιγµής-, αλλά και µε το νέο αυτό µέτρο της
στήριξης των µαθητών των Επαγγελµατικών Λυκείων, που υλοποιούµε από τον προσεχή Σεπτέµβρη.
Εµείς στηρίζουµε την επαγγελµατική εκπαίδευση, ενώ άλλοι,
όταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης ήταν ο κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, απέλυαν κατά χιλιάδες και έθεταν σε διαθεσιµότητα τους εκπαιδευτικούς της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ενώ
κατά τα άλλα µιλούν για αξιολογήσεις, µιλούν για αριστείες και
µιλούν για την ανάγκη της ποιότητας. Εµείς την ποιότητα και τη
στήριξη της επαγγελµατικής εκπαίδευσης την αποδεικνύουµε
στην πράξη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κι εγώ, κυρία Πρόεδρε, θέλω
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Περιµένετε, κύριε Τζαβάρα, γιατί έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Γαβρόγλου.
Κύριε Υπουργέ, θα ανακοινώσετε τις αλλαγές;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ναι. Είναι κάτι το εντελώς τεχνικό.
Επειδή υπήρξαν κάποια τυπογραφικά λάθη και µια πρόταση που
δεν υπήρχε σε βουλευτικές τροπολογίες, ο Κανονισµός λέει ότι
πρέπει να διαβάσουµε αναλυτικά τις αλλαγές στις βουλευτικές
τροπολογίες.
Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1198 και ειδικό 139 του
κ. Δουζίνα, η οποία έγινε δεκτή. Στην τροπολογία αυτή αντικαθίσταται η περίπτωση κα’ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του
σχεδίου νόµου και µετά τις λέξεις «προγραµµάτων πρώτου» η
λέξη «τίτλου» αντικαθίσταται µε τη λέξη «κύκλου». Το δεύτερο
και τρίτο εδάφιο αυτής διαγράφονται από το άρθρο 13 του σχεδίου νόµου και τίθενται ως δεύτερο και τρίτο εδάφιο µετά το
τέλος της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 14 του
άρθρου 83 του σχεδίου νόµου.
Έρχοµαι στην τροπολογία του κ. Σαρίδη και του κ. Μεγαλοµύστακα. Στο τέλος της τροπολογίας αυτής, µε γενικό αριθµό 1201
και ειδικό 141, προστίθεται εδάφιο δ’ στην παράγραφο 10 του
άρθρου 83 του σχεδίου νόµου ως εξής: «Η Διοικούσα Επιτροπή
συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα έστω και εάν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών».
Στην τροπολογία 1182, η παράγραφος 3 του άρθρου 74 του
σχεδίου νόµου αριθµείται ως παράγραφος 3α κλπ.. Στην παράγραφο 3β η πρώτη φράση είναι «θέσεις εισακτέων που έµειναν
κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017 και 2017-2018
και έως την έκδοση των εσωτερικών κανονισµών καλύπτονται
µέχρι εξαντλήσεως» κλπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, να τις δώσετε στα Πρακτικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τις καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Θα υπάρξουν και άλλες τροπολογίες,
κυρία Πρόεδρε; Για να ξέρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τζαβάρα, θέλετε να µιλήσετε σαν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος; Επειδή είναι πάρα πολλοί οι οµιλητές, έχει µιλήσει και ο κ.
Μπαξεβανάκης, να αφήσουµε να προχωρήσει ο κατάλογος και
να σας δώσω τον λόγο λίγο αργότερα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ζήτησα τον λόγο µετά τον
κύριο Υπουργό, αλλά εντάξει, να µιλήσω αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν έτοιµος να µιλήσει και τον σταµατήσαµε, έχει τον λόγο. Κύριε Αναστασιάδη, δεν πειράζει, ακούσατε διάφορα ενδιαφέροντα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ που µόλις κατεβήκατε από το Βήµα, επειδή
πολλοί συνάδελφοί σας, αλλά και εσείς αναφερθήκατε στον
άνεµο δηµοκρατίας που πνέει στα πανεπιστήµια, θέλω να σας διευκρινίσω το εξής, πως βεβαίως και έχουµε διαφορετική αντίληψη για τη δηµοκρατία.
Εσείς σαν δηµοκρατία εκλαµβάνετε την αναρχία, την ανοµία,
την ανοχή στους «µπαχαλάκηδες», τον µη σεβασµό στην άλλη
άποψη. Εµείς σαν δηµοκρατία θεωρούµε τον σεβασµό στον συνάνθρωπο, τον σεβασµό στην άλλη άποψη, τη νοµιµότητα και την
τάξη. Φυσικά, και αυτό το νοµοσχέδιο είναι χαρακτηριστικό της
αντίληψής σας.
Μετά από έναν κατ’ επίφαση διάλογο µεταξύ του Υπουργείου
Παιδείας και της ακαδηµαϊκής κοινότητας, φέρνετε προς ψήφιση
το νοµοσχέδιο που αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης και την έρευνα.
Το τελικό αποτέλεσµα του διαλόγου, κύριε Υπουργέ, και η κατάληξή του είναι απογοητευτικά για ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα,
όπως είναι αυτό της ανώτατης παιδείας, τη σηµαντικότητα του
οποίου και την υψηλή πολιτική του σηµασία δείχνει και η προγραµµατισµένη συµµετοχή στη συζήτηση του Προέδρου µας,
του κ. Μητσοτάκη, και η παρέµβασή του, καθώς και η συµµετοχή
του Πρωθυπουργού και όλων των Αρχηγών, αλλά και πολλών
Υπουργών από την Κυβέρνησή σας.
Στον διάλογο που προηγήθηκε, κύριε Υπουργέ, όχι µόνο δεν
υπήρξε συµφωνία, αλλά ουσιαστικά δεν κάνατε δεκτή καµµία
από τις προτάσεις και τις θέσεις της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
Με τη στάση αυτή δείχνετε ότι αµφισβητείτε την οργανωµένη έκφραση της ακαδηµαϊκής κοινότητας και δηλώνετε, βεβαίως, και
την πολιτική που θέλετε να ακολουθήσετε.
Μου κάνει φοβερή εντύπωση, πώς πιστεύετε, κύριε Υπουργέ,
ότι αυτός ο νόµος θα λειτουργήσει οµαλά και αποτελεσµατικά,
όταν σ’ αυτούς που απευθύνεται, αυτούς που καλείτε να τον
εφαρµόσουν είναι όλοι κάθετα αντίθετοι;
Πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει ο νόµος αυτός χωρίς τη
συναίνεση της ακαδηµαϊκής κοινότητας; Πώς είναι δυνατόν να
αγνοείτε την οµόφωνη άποψη των πρυτάνεων της χώρας ότι η
προτεινόµενη ρύθµιση για την ανάδειξη των αντιπρυτάνεων, µε
ξεχωριστή εκλογή από αυτή των πρυτάνεων, δεν θα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στην καθηµερινή λειτουργία και στην
αποτελεσµατικότητα των πανεπιστηµίων; Γιατί αγνοείτε την οµόφωνη απόφαση των πρυτάνεων ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε
αλλαγή στο καθεστώς του ασύλου;
Οι διατάξεις αυτές, καθώς και η επιστροφή της φοιτητικής
συµµετοχής στα όργανα των πανεπιστηµίων, εξυπηρετούν την
αριστερή σας ιδεοληψία και µόνο και το στενό κοµµατικό σας
ακροατήριο και επιβάλουν τον κοµµατικό έλεγχο στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Φυσικά και ο τρόπος που παρεµβαίνετε στις µεταπτυχιακές
σπουδές θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα των προγραµµάτων
αυτών. Προσπαθείτε να τα ελέγξετε όλα. Θεωρείτε την ελεύθερη
γνώση και την έρευνα, απειλή και κίνδυνο. Γι’ αυτό η παιδεία πρέπει να παραµείνει υπό τον ασφυκτικό έλεγχό σας.
Είναι σαφές, κύριε Υπουργέ, ότι µας χωρίζει αγεφύρωτο
χάσµα ιδεών, θέσεων και αρχών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευτυχώς!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Και επειδή µε βάση τον διάλογο
που έχετε κάνει µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα, αποδείξατε ότι
αυτός ήταν και προσχηµατικός και κατ’ ευφηµισµόν, αφού µείνατε αµετακίνητος στις ιδεοληπτικές σας θέσεις, δεν έχει κανένα
νόηµα να περιγράψω εγώ τη διαφωνία µου και για άλλες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, κάτι που έκαναν αναλυτικά και εύστοχα
και η εισηγήτριά µας, η κ. Κεραµέως και οι συνάδελφοι που
πήραν τον λόγο, αλλά κυρίως ο Πρόεδρος του Κόµµατος που µίλησε προηγουµένως.
Δεν λάβατε υπ’ όψιν σας και δεν υιοθετήσατε καµµία από τις
προτάσεις όλων των Πρυτάνεων όλων των πανεπιστηµίων της
χώρας, µικρών και µεγάλων, κεντρικών και περιφερειακών. Είναι
δυνατόν όλοι αυτοί να έχουν τόσο λανθασµένες απόψεις, ώστε
εσείς να µην αποδεχτείτε καµµία και εσείς µόνο να γνωρίζετε το
ορθό;
Εσείς, λοιπόν, µόνοι σας -η κυβερνητική πλειοψηφία- θα ψηφίσετε το νοµοσχέδιο ως έχει, µαζί µε όλες τις ρουσφετολογικές
τροπολογίες που ήρθαν, άσχετες µε το νοµοθέτηµά σας, τις
οποίες κάνετε αποδεκτές, κάτι που αποτελεί ντροπή για την κοινοβουλευτική διαδικασία. Νοµίζω ότι έφτασαν και ξεπέρασαν τον
αριθµό τριάντα πέντε.
Και είναι βέβαιο ότι η ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου θα οδηγήσει την ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση στην οπισθοδρόµηση, το παρελθόν, την εσωστρέφεια και την αποµόνωση. Αυτό
θέλετε και αυτό κάνετε.
Επειδή, όµως, σήµερα µου δίνεται η ευκαιρία, µε αφορµή το
άρθρο 73, θα αναφερθώ και λίγο στα θέµατα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης για τους Έλληνες του εξωτερικού, που τη
θεωρώ κορυφαίας σηµασίας.
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά των Ελλήνων
οµογενών είναι θέµα και πρόβληµα προτεραιότητας και αιχµής
για όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και νοµίζω ότι σαν τέτοιο πρέπει να αντιµετωπίζεται και από την ελληνική πολιτεία.
Είναι δε παρήγορο το ότι η ελληνική οµογένεια συνεχίζει να εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισµό.
Στόχος της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον απόδηµο ελληνισµό πρέπει να είναι κυρίως η σύνδεση των οµογενών
µε τις ρίζες τους, την πατρίδα και η διατήρηση της εθνικής συνείδησης. Είναι ο ισχυρότερος συνδετικός κρίκος µε την Ελλάδα
και κάθε τι ελληνικό.
Τα αιτήµατα δε των συµπατριωτών µας οµογενών είναι αγωνιώδη, όπως αυτά της ελληνικής κοινότητας του Μονάχου της
Βαυαρίας, που αφορούν και τη στέγαση, πρόβληµα το οποίο δεν
έχει λυθεί ακόµα, κύριε Υπουργέ, αλλά και την έγκαιρη και
επαρκή στελέχωσή τους από εκπαιδευτικό προσωπικό.
Φοβάµαι, κύριε Υπουργέ, ότι και στη νέα σχολική χρονιά θα
έχουµε τα ίδια προβλήµατα καθυστέρησης και ελλιπής στελέχωσης των σχολείων της αλλοδαπής µε αποσπάσεις εκπαιδευτικών,
αφού ουσιαστικά η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει ακόµη.
Πολύ πρόσφατα, απ’ ό,τι γνωρίζω ορίσατε την αρµόδια επιτροπή. Κι εδώ, όµως, παρατηρείται προσπάθεια ελέγχου των
πάντων. Για ποιο λόγο κατά παρέκκλιση των προβλεπόµενων θα
µπορείτε να ορίζετε εσείς τους συντελεστές εκπαίδευσης; Τι εξυπηρετεί αυτό, εκτός από τον κοµµατικό έλεγχο;
Τέλος, θέλω να κάνω έκκληση, κύριε Υπουργέ, να φροντίσετε
τη νέα σχολική χρονιά να µην παρατηρηθούν οι καθυστερήσεις
αποσπάσεων και στελεχώσεων των σχολείων του εξωτερικού
που παρατηρήθηκαν τον προηγούµενο χρόνο.
Το νοµοσχέδιο που φέρνετε προς ψήφιση δεν εξυπηρετεί ακαδηµαϊκές, αλλά µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και είναι βέβαιο
ότι θα οδηγήσει σε οπισθοδρόµηση την ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση και την έρευνα. Γι’ αυτό, η ανάταξη της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και της παιδείας γενικότερα θα είναι προτεραιότητά
µας, όταν πολύ σύντοµα εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι αυταπάτες σας
θα είστε µια θλιβερή ανάµνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η κ. Τριανταφύλλου.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Αναφέρονται συχνά τα κόµµατα και οι πολιτικές δυνάµεις στις
θρυλικές αλλαγές, που επιφέρουν στην παιδεία, λες και η παιδεία
είναι κάτι που δηµιουργείται άπαξ ή είναι απλά αποτέλεσµα διοικητικών αλλαγών και δεν έχει να κάνει µε στοιχεία βαθύτερα που
αγγίζουν τόσο το άτοµο, αλλά και τις συλλογικότητες των κοινωνιών, µικρότερες ή µεγαλύτερες. Παιδεία δεν είναι απλά και µόνο
τα διοικητικά της σχήµατα, είναι οι άνθρωποί της και οι κατευθύνσεις της. Είναι ζωντανή και ζώσα πραγµατικότητα.
Η γενική µορφωτική λειτουργία της δωρεάν παιδείας εµπεριέχει και την επιστηµονική και τη φιλοσοφική, αλλά και την επαγγελµατική διάσταση. Η µόρφωση είναι αναγκαία, άρα και
χρήσιµη στον κοινωνικό βίο. Ωστόσο, κάθε θέσπιση, κάθε νοµοθέτηµα, κάθε σχεδιασµός διαµορφώνεται και καθοδηγείται από
κοινωνικούς παράγοντες και πολιτικές τοποθετήσεις που δηµιουργούν και υπηρετούν στοχεύσεις.
Και η έρευνα και η επιστηµονική θέση, η επιστηµονική γνώση
δεν υπάρχει, αλλά συνυπάρχει. Και η γνώση και η έρευνα αποφασίζονται κάπως και διοχετεύονται κάπου και υπηρετούν κάτι.
Κάποιες φορές, δυστυχώς εξυπηρετούν κάτι και κάποιους.
Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό, θα έλεγα ότι όλη η συζήτηση διεξάγεται αποπροσανατολιστικά. Και αυτό γιατί εκτός από ελάχιστες
εξαιρέσεις, αποσιωπήθηκε το γεγονός της υποχρηµατοδότησης
στην εκπαίδευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ όντως δεν µείωσε περαιτέρω τα κονδύλια, αλλά αυξήθηκαν στο 2,8% του ΑΕΠ. Είναι όµως σε ιστορικά
χαµηλά επίπεδα, αν και υπήρξαν στο παρελθόν και µικρότερα.
Αποσιωπήθηκε κάτι, που κατά την άποψή µου είναι πάρα πολύ
σηµαντικό. Αυτό είναι το όριο ανεξαρτησίας που είχαµε και
έχουµε ως προς τον σχεδιασµό των εκπαιδευτικών µας ζητηµάτων.
Θα δικαιολογούνταν µια αντιπαράθεση εάν το νοµοσχέδιο
ήταν ρηξικέλευθο. Δεν είναι όµως. Γιατί λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση; Είπα πως η κουβέντα ενέχει στοιχεία αποπροσανατολισµού. Δεν είναι όµως µόνο αυτό, διότι κάθε αντιπαράθεση έχει
κυρίως υλική βάση. Αυτό ισχύει βέβαια κι εδώ.
Οι συντεχνίες του εκσυγχρονισµού εδραιώθηκαν και έδρασαν
στο πανεπιστήµιο µετά τη δεκαετία του 1990. Η έννοια της συµµετοχής χρησιµοποιήθηκε µε τον καλύτερο τρόπο. Ουσιαστικά,
ευτελίστηκε και δηµιουργήθηκαν σχήµατα που διεκδίκησαν και
πήραν πρυτανικές εκλογές, οµάδες που έβαλαν βαθιά το χέρι
στα ευρωπαϊκά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, που
πούλησαν ελπίδα σε ανέργους πτυχιούχους, που τους έδωσαν
ψίχουλα για να τους κάνουν µελέτες, που εξασφάλισαν συνεργασίες µε τον ιδιωτικό τοµέα.
Ο νόµος Διαµαντοπούλου απλώς ενορχήστρωσε την προσπάθεια. Στηρίχθηκε στο υπαρκτό διοικητικό αδιέξοδο και τον ευτελισµό των θεσµών, στη διαφθορά που είχε κατακλύσει ακόµα και
τα σηµαντικότερα ιδρύµατα της χώρας µας, για παράδειγµα το
Πάντειο Πανεπιστήµιο.
Εγώ δυστυχώς ακόµη θυµάµαι ονόµατα σηµαντικών ακαδηµαϊκών δασκάλων. Κάποιους ευτυχώς τους είχα για τη διδασκαλία
τους, αλλά δυστυχώς είδα το όνοµά τους να σέρνεται στη
λάσπη. Κάποιοι πέθαναν. Μάλιστα, θα έλεγα ότι κατασπατάλησαν όλη την προηγούµενη εµπειρία τους σε αυτόν τον βούρκο.
Και βέβαια, ο νόµος Διαµαντοπούλου πασπάλισε µε µπόλικη
αξιολόγηση και λογοδοσία. Στην πραγµατικότητα, τι έγινε;
Υπήρξε ανανέωση προσωπικού στο πανεπιστήµιο και το πανεπιστήµιο συνέχισε να είναι άντρο παραγόντων, σκαλοπάτι για πολιτική καριέρα ή κερδοσκοπία. Ευτυχώς, υπήρξαν πολλές
εξαιρέσεις.
Θα µείνω στην αξιολόγηση. Ακούστηκαν πάρα πολλά για τα
υπόλοιπα ζητήµατα. Είναι µια κακοποιηµένη έννοια που µια χαρά,
όµως, υπηρέτησε το επιχειρηµατικό πανεπιστήµιο. Ακόµη κι έτσι,
εσείς τη δέχεστε την αξιολόγηση. Τότε γιατί στο πρόσφατο νοµοσχέδιο, στο σχέδιο «Αθηνά», κατακρεουργήσατε και αφανίσατε ιδρύµατα που ήταν πολύ ψηλά στην αξιολόγηση, όπως
παραδείγµατος χάρη το ΤΕΙ Μεσολογγίου;
Τότε την έννοια της αξιολόγησης είχε πάρει η εργώδης παρασκηνιακή, πελατειακή διαβούλευση Βουλευτών της περιφέρειας
της τότε συγκυβέρνησης, για να διασώσουν τµήµατα των περιφερειών τους. Γιατί επιλέξατε, ας πούµε, µία αξιολόγηση µε προεπιλεγµένα ποσοστά αποτυχίας;
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Αξιολόγηση, ναι, χρειάζεται ως µια µεθοδολογία διάγνωσης
των προβληµάτων, βάση βελτίωσης και εργαλείο της ποιότητας
της εκπαίδευσης, όχι ως πλήρης εκπειθάρχηση κάθε φωνής που
διαφωνεί.
Αν πάµε στο διά ταύτα, µε το σχέδιο νόµου για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση η Κυβέρνηση αποπειράται να θεσµοθετήσει ορισµένους κανόνες για την καλύτερη λειτουργία των ακαδηµαϊκών
ιδρυµάτων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να ενισχύσει το δηµόσιο
και δηµοκρατικό χαρακτήρα τους. Ορισµένοι από τους κανόνες
είναι σηµαντικοί και κινούνται προς τη λειτουργική κατεύθυνση.
Πρωταρχικός σκοπός της Κυβέρνησης είναι να δηµιουργήσει
έναν ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης, στον οποίο θα εντάσσονται τα πανεπιστήµια, τα ΤΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα, ώστε
να υπάρχει µια ενιαία ακαδηµαϊκή κατεύθυνση και στόχευση.
Έτσι δηµιουργείται ο θεσµός των Περιφερειακών Ακαδηµαϊκών Συµβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, ο οποίος
θα αποτελεί ένα ευρύτατο όργανο χάραξης πολιτικής για την εκπαίδευση ανά περιφέρεια, µε σκοπό τη σύνδεση των ιδρυµάτων
µε την τοπικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της εκάστοτε
περιοχής. Εδώ βέβαια ξανά µου έρχεται στο µυαλό ο βαθµός αυτονοµίας που έχουµε.
Ακόµη, µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου επιχειρείται αναδιάταξη των µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών και η δυνατότητα δωρεάν φοίτησης σε όσους φοιτητές έχουν πληγεί από την
κρίση και πληρούν συγκεκριµένα οικονοµικά κριτήρια.
Με άλλες διατάξεις του νόµου προβλέπεται η θεσµοθέτηση
των ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών µεταπτυχιακού
επιπέδου, που παρέχονται από τα πενταετή προγράµµατα σπουδών και η δηµιουργία των προϋποθέσεων για τη ρύθµιση των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων από τµήµατα τεχνολογικών κατευθύνσεων των ΤΕΙ, ώστε να καταστεί δυνατό να
αρθεί ένα σηµαντικό µακροχρόνιο πρόβληµα που έχει σοβαρές
κοινωνικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις.
Επιχειρούνται και µια σειρά αλλαγές. Νοµίζω ακούστηκαν όλα
και για τα συµβούλια διοίκησης και για το άσυλο κλπ..
Θέλω, τέλος, να επισηµάνω δύο σηµεία. Παρά τις φωνές και
την κακοφωνία πολλές φορές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι άφωνη, όσο κι αν φαίνεται περίεργο και ανύπαρκτη για ό,τι σηµαντικό διενεργείται για τη
χώρα στο πεδίο της πραγµατικής πολιτικής και οικονοµίας. Παραµένει πάντοτε, κατά την άποψή µου, προσδεδεµένη στην
ατζέντα των ΜΜΕ.
Παρά την αρωγή των µιντιακών ακτιβιστών, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αποδιοργανώνεται και υπόσχεται στον εαυτό της
νίκες. Ακόµη και το χιούµορ της είναι πλήρως αποτυχηµένο.
Έλεγε ο Γκαίτε ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο χαρακτήρας του ανθρώπου φαίνεται από αυτό που θεωρεί αστείο.
Κι ενώ η πολιτική είναι πάρα πολύ σηµαντική -πάντοτε είναι σηµαντική, ειδικά αν είσαι αντιπολίτευση- νοµίζω ότι αν µιλήσουµε
στο δεύτερο σηµείο για τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγµή που αναλάβαµε τις τύχες της χώρας, πρέπει να πούµε ότι η οικονοµία είναι
το πιο κρίσιµο µέγεθος.
Υπάρχουν ασφυκτικά δεδοµένα και πλαίσια, αλλά γνωρίζουµε
ότι οι οικονοµικές σχέσεις ρυθµίζονται από την παγκόσµια αγορά
και αγορές και ισοτιµίες δεν εξαφανίζονται, δυστυχώς, µε κυβερνητικές αποφάσεις ούτε καν µε την εθνικοποίηση των µέσων παραγωγής, όπως οδυνηρά διδάσκει πολλές φορές η ιστορία.
Και επιπλέον, η εθνική οικονοµία, η κοινωνική και η κοινοτική
οικονοµία µπορεί να αναπτυχθεί µόνο µέσα από το πλαίσιο παγκόσµιων και ηπειρωτικών αλλαγών. Προϋπόθεση, όµως, παραµένει η διαχείριση να υπηρετηθεί το εθνικό και λαϊκό συµφέρον.
Παρά ταύτα, η διεύρυνση της αναδιανοµής του πλούτου και η
στήριξη της ανάπτυξης είναι πυλώνες οποιασδήποτε ανατροπής.
Νοµίζω εκεί θα κριθούµε κι εµείς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, µπορείτε σε αυτό το σηµείο να κάνετε τις διευκρινίσεις
για τις βουλευτικές τροπολογίες;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Απλώς να πούµε ότι γίνονται δεκτές οι
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βουλευτικές τροπολογίες µε γενικό αριθµό 1175, 1182, 1183,
1198, 1201. Δεν γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό
1194.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τζαβάρα, θέλετε σ’ αυτό το σηµείο τον λόγο; Τρία λεπτά έχετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε. Μια µικρή
ανοχή µόνο θα ήθελα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχω
ανοχή, αλλά την εκµεταλλεύονται όλοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω δευτερολογία και τριτολογία. Θα τις κάνω όλες µαζί.
Κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας από το πρωί τις οµιλίες
όλων των Βουλευτών, έχω καταλήξει στο εξής συµπέρασµα. Κατηγορείτε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι ως Νέα Δηµοκρατία
εκφράζει τους λίγους, ενώ εσείς εκφράζετε τους πολλούς. Εσείς
εξυπηρετείτε την πρόοδο, ενώ εµείς τη συντήρηση.
Και το χειρότερο που άκουσα προηγουµένως είναι ότι δεν
έχουµε χιούµορ, γιατί το χιούµορ θα πρέπει να έχει σχέση µε κάτι
το αστείο και, βέβαια, αυτό είναι µια άλλη διάσταση στο χιούµορ,
δεδοµένου ότι σε κάθε περίπτωση τα πράγµατα µπορεί να εµφανίζονται και από την πλευρά της διάθεσης αυτών, κύριε Υπουργέ,
που προσπαθούν να καλυτερεύσουν -στον τοµέα τουλάχιστον
της παιδείας- τις καταστάσεις, αλλά σε χρόνο και µε τρόπο που
είναι εντελώς ασύµβατος µε τα πραγµατικά δεδοµένα της ιστορίας.
Δεν µπορώ να αντιληφθώ κατά ποίον τρόπο µας λέτε νεοφιλελεύθερους από τη µια πλευρά και, ταυτόχρονα, µας λέτε ότι δεν
έχουµε προτάσεις. Μα, αν κάποιος είναι νεοφιλελεύθερος, οι
προτάσεις είναι δεδοµένες. Προφανώς, λοιπόν, αυτά που λέµε
δεν µπορείτε να τα κατατάξετε σε µια νεοφιλελεύθερη προσέγγιση και άρα αυτό που σας µένει είναι να απορείτε για τις προτάσεις µας. Όµως, προσέξτε µε, ώστε να µου πείτε αν αυτά που
θα σας πω εγώ τώρα, µπορείτε να τα κατατάξετε σε µια νεοφιλελεύθερη προσέγγιση.
Πράγµατι, είναι σε όλους γνωστό -τουλάχιστον σε όσους εξ
υµών είστε και ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι το ξέρετε- ότι τουλάχιστον
εδώ και δεκαπέντε, είκοσι χρόνια το µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζεται σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο είναι µε
ποιον τρόπο θα οργανώσουµε ένα πανεπιστήµιο, που θα συνδέεται µε τις σύγχρονες οικονοµικές, δικαιικές και ηθικοπολιτικές
συνθήκες που επικρατούν στον χώρο της έρευνας.
Κορυφαίος σ’ αυτό το θέµα τον Απρίλιο του 1998, συγκεκριµένα στο Stanford, ο Jacqe Derrida διατύπωσε µια οµολογία πίστης στο µελλοντικό πανεπιστήµιο, που είχε ως τίτλο:
«Πανεπιστήµιο άνευ όρων». Τουλάχιστον, θα έπρεπε αυτό το πανεπιστήµιο να υπηρετείτε σήµερα, δηλαδή ένα πανεπιστήµιο
όπου θα υπάρχει µία άνευ ορίων δυνατότητα για ερωτηµατοθεσία επάνω στα σύγχρονα προβλήµατα, ένα πανεπιστήµιο που θα
διασφαλίζει µια άνευ ορίων δυνατότητα να λέει την αλήθεια, να
ψάχνει την αλήθεια, να κινεί ιδέες και να είναι µέσα στο µάγµα
των σηµασιών που κάθε φορά δηµιουργούν τις προϋποθέσεις
για ένα ιστορικό παρόν και µέλλον.
Παρ’ όλα αυτά, αυτό που προσπαθώ να δω είναι ποια είναι τα
θέµατα ουσίας -παιδαγωγικής, ερευνητικής, επιστηµονικής- τα
οποία ρυθµίζει το νοµοσχέδιο που µας φέρνετε, ποια είναι η
ουσία η παιδαγωγική, ποια είναι η ουσία αυτή της άνευ ορίων
έρευνας επάνω στη βάση της αλήθειας;
Αυτό που φέρνετε και αυτό που ρυθµίζετε δεν είναι θέµατα ουσίας, είναι θέµατα εξουσίας µέσα στο πανεπιστήµιο. Δηλαδή, τι
κάνετε; Ανακατανέµετε τους συσχετισµούς ισχύος που υπάρχουν µέσα στο πανεπιστήµιο, είτε παρεµβαίνοντας σε θέµατα
που έχουν να κάνουν µε την εκλογή των συλλογικών οργάνων
των πανεπιστήµιων, είτε δίνοντας τη δυνατότητα σε άλλες κατηγορίες που υπάρχουν στο πανεπιστήµιο και έχουν διοικητικό ή
τεχνικό λειτούργηµα να συµµετέχουν και να λαµβάνουν αποφάσεις εκεί όπου θα έπρεπε κάθε φορά να συζητείται αυτό το απροϋπόθετο, το άνευ όρων, το άνευ ορίων, το ελεύθερο στην έρευνα
και στη µετάδοση της γνώσης.
Και για να µη σας γεµίσω µε πράγµατα που ενδεχοµένως σας
φαίνονται νεοφιλελεύθερα, θα σας πω και το εξής: Μπορείτε να
µου πείτε αυτό το άρθρο 46, αυτή η θέσπιση του ενιαίου αδιά-
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σπαστου τίτλου που λέγεται master integrated στα αγγλικά -και
είναι σε παρένθεση- από πού προκύπτει, αν δεν προκύπτει από
αυτή την πρόθεση που έχετε ενός φετιχισµού των πτυχίων και
των διπλωµάτων; Γιατί τι άλλο είναι αυτό, εκτός από το να µοιράζετε καθρεφτάκια σε νέους οι οποίοι αυτό που θέλουν πάνω
από όλα είναι να καταρτιστούν, να ανοίξουν δρόµους για το µέλλον τους, να βρουν µια θέση στην αγορά στην Ελλάδα;
Και το δεύτερο που ήθελα να σηµειώσω είναι το εξής: Κάνετε
τροποποίηση στο άρθρο 4 και τι τροποποιείτε; Αφαιρείτε την πιο
σηµαντική έκφραση. Λέτε ότι αποστολή των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων δεν είναι να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
αγοράς και των επαγγελµατικών πεδίων. Μα, αυτό ακριβώς αντιφάσκει, πρώτον, µε την ουσία της µεταρρύθµισης που κάνετε,
όσον αφορά το πενταετές master, που δεν είναι master, είναι επαναλαµβάνω- ένα φετίχ που το φτιάχνετε και το αποκόπτετε
από τις πραγµατικές λειτουργίες της ύπαρξής του.
Και δεύτερον, εάν -και θα µου επιτρέψετε αυτή την ετυµολογία- professeur, καθηγητής σηµαίνει εκείνον ο οποίος θα λαµβάνει την ευθύνη να καταρτίσει έναν φοιτητή, αυτό γίνεται στη βάση
του ότι ο καθηγητής - professeur δεσµεύεται απέναντι στην αλήθεια και οµολογεί αυτή τη δέσµευσή του. Γι’ αυτό και τα επαγγέλµατα λέγονται professions στα γαλλικά, όπως ακριβώς η
επαγγελία αυτού που σας λέω δηµιουργεί την ίδρυση και τη λειτουργία της λέξης «επάγγελµα».
Είναι άρρηκτα συνδεδεµένη, λοιπόν, µε τη λειτουργία του πανεπιστηµίου η διαµόρφωση επαγγελµατιών, εκείνων δηλαδή που
έχοντας αυτή την κατάρτιση θα βγουν στην αγορά και θα επιτελέσουν µια λειτουργία.
Αντ’ αυτού, δυστυχώς, εσείς δεν δίνετε καµµία -µα, καµµία!διέξοδο. Αυτό που κάνετε σε τελική ανάλυση -και φαίνεται στο
άρθρο 32 και στο άρθρο 49- είναι να παραβιάζετε συστηµατικά
αυτή την ακαδηµαϊκή ελευθερία, την οποία κατοχυρώνει το Σύνταγµα στο άρθρο 16.
Κυρίως, όµως και πάνω από όλα, αυτό για το οποίο δεν ξέρω
αν πρέπει να είστε υπερήφανοι είναι ότι ασκείτε µια ασφυκτική
διοικητική εποπτεία, όχι εποπτεία νοµιµότητος, που είναι επιτρεπτή, αλλά εποπτεία σκοπιµότητος, γιατί έχετε τη δυνατότητα και
την εξουσία -που την παίρνετε µόνος σας- εις βάρος αυτής της
«απροϋπόθετης», της άνευ όρων λειτουργίας της επιστήµης και
της αλήθειας και δηµιουργείτε ακριβώς κάτι το οποίο είναι αδιανόητο.
Δηλαδή, έχετε την εξουσία µε αυτό το νοµοσχέδιο να τροποποιείτε, σε πείσµα της αντίθετης θέλησης των οργάνων της διοίκησης του πανεπιστηµίου, οτιδήποτε έχει σχέση µε τα τέλη
φοιτήσεως, τα µεταπτυχιακά.
Επίσης, προσλαµβάνετε ως βοηθούς εποπτείας, κατά εντελώς
αυθαίρετη ρύθµιση, κάποια όργανα τα οποία προφανώς δεν εξυπηρετούν καµµία αρχή και κανέναν σεβασµό της ακαδηµαϊκής
ελευθερίας, αυτά τα περίφηµα περιφερειακά συµβούλια ακαδηµαϊκής εποπτείας -δεν ξέρω πώς τα λέτε ακριβώς.
Μετά από όλα αυτά, ειλικρινά σας λέω ότι τουλάχιστον εσείς,
ένας καθηγητής, θα έπρεπε να έχετε πράγµατι για οδηγό αυτόν
τον µεγάλο διανοούµενο του 20ου αιώνα, που ήταν και καθηγητής
πανεπιστηµίου και µας έδωσε πραγµατικά ένα ευαγγέλιο, µας
έδωσε µια επαγγελία για το πανεπιστήµιο του αύριο, που αν
εσείς πράγµατι είστε της προόδου, έπρεπε σήµερα να το φέρετε
εδώ, να το συζητήσετε, να µοιραστούµε και εσείς και εµείς την
αγωνία µας για το µέλλον και µέσα από αυτές τις διαδικασίες να
δώσουµε στη νεολαία αυτού του τόπου την ελπίδα, ελπίδα που
σηµαίνει επαγγελία για ένα καλύτερο αύριο µέσα από το επάγγελµα.
Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είχατε
και δευτερολογήσει, κύριε Τζαβάρα.
Ο κ. Δαβάκης έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν
βέβαιον ότι λίγα χρόνια µετά τη διακοµµατική αναλαµπή του
«νόµου Διαµαντοπούλου», την αναλαµπή της διακοµµατικής συναίνεσης των 255 Βουλευτών, θα ερχόταν και η ώρα της αποκαθήλωσής του. Είναι µια απάντηση αυτή στο γιατί ο τόπος, η χώρα
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ταλανίζεται συνέχεια στην ίδια δίνη και στα ίδια προβλήµατα τα
οποία τόσα χρόνια της έχουν επιφέρει οι ιδεοληψίες και οι αδιέξοδες πολιτικές επιλογές, σε µία φάση όπως αυτή µε το νοµοθέτηµα το οποίο φέρνετε, κύριε Υπουργέ.
Κατά την άποψή µου ένα αποτελεσµατικό νοµικό πλαίσιο για
την ανώτατη παιδεία πρέπει να επιδιώκει τρεις βασικούς στόχους:
Να δίνει τη δυνατότητα και το κίνητρο στα πανεπιστήµια να
προσαρµόζουν διαρκώς τα προγράµµατα σπουδών τους στη
σύγχρονη πραγµατικότητα και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Να ενισχύει και να διευκολύνει µε συγκεκριµένα κίνητρα τις
νησίδες της ερευνητικής ποιότητας, που όντως υπάρχουν στα
ελληνικά πανεπιστήµια.
Να διευκολύνει τα ελληνικά πανεπιστήµια στο να προσελκύσουν ξένους φοιτητές στα προγράµµατα σπουδών τους.
Νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο, που σε λίγη ώρα θα υπερψηφιστεί
από την κυβερνητική πλειοψηφία, αυτούς τους τρεις στόχους
δεν τους συγκεντρώνει. Αντιθέτως, εγείρει εµπόδια σε οποιαδήποτε προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί το ελληνικό πανεπιστήµιο.
Τα παραδείγµατα που στηρίζουν αυτήν την άποψή µου είναι
διάχυτα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Όσον αφορά το άσυλο,
αποτελεί πλέον µία πράσινη κάρτα για οποιονδήποτε θέλει να
µπαινοβγαίνει στο πανεπιστήµιο. Εµείς κηδόµεθα -για να χρησιµοποιήσω µία λέξη η οποία ενδεχοµένως δεν είναι τόσο γνωστήγια το άσυλο, διότι το άσυλο τόσα χρόνια έχει προσλάβει µία ιδεολογική και φιλοσοφική, αν θέλετε, φόρτιση, η οποία δεν θα
έπρεπε να υπάρχει. Είναι πολύ απλό. Ή να δούµε τι συµβαίνει
στο εξωτερικό ή να δούµε εν πάση περιπτώσει ποιος πρέπει να
µπαίνει στα πανεπιστήµια.
Ποιος πρέπει να µπαίνει στα πανεπιστήµια; Πρέπει να µπαίνουν
οι καθηγητές, οι φοιτητές, το διοικητικό προσωπικό και οι προσκεκληµένοι. Από τη στιγµή που το πανεπιστήµιο είναι ένας δηµόσιος χώρος, ένας αγοραίος χώρος όχι µόνο για οποιαδήποτε
παραβατική πράξη ή εγκληµατογόνο εστία, αλλά και για οτιδήποτε θα παρακωλύσει την εκπαιδευτική διαδικασία, αυτό πιστεύω
ότι όλους πρέπει να µας βρίσκει αντίθετους, κάτι που εσείς, κύριε
Υπουργέ, δεν το φέρνετε, εγκαθιδρύοντας πάλι αυτό που προείπα.
Επιπλέον, το διευρυµένο άσυλο, σε συνδυασµό µε τις προβλέψεις του άρθρου 15 για εκλογές µε κάλπη και όχι µε την ηλεκτρονική ψηφοφορία, δίνει επιπλέον µία επίρρωση σε αυτό που λέω,
δίνοντας στην οργανωµένη και βίαιη πολλές φορές µειοψηφία έχουµε σαφή παραδείγµατα του παρελθόντος, αλλά και του παρόντος δυστυχώς- τη δυνατότητα να παρακωλύει οποιαδήποτε
δηµοκρατική διαδικασία.
Αισθάνοµαι, λοιπόν, ότι οι δύο αυτοί κόσµοι που αναφέρθηκαν
προηγουµένως από τον πανεπιστηµιακό Βουλευτή της Κυβέρνησης, τον κ. Σεβαστάκη, µε µανιχαϊσµούς, αφορισµούς και επίθετα, εµφιλοχωρούν στην παράταξή σας όσον αφορά την
αντιµετώπιση της άλλης µεγάλης παράταξης που είναι η Νέα Δηµοκρατία, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δίνοντάς µας την ετικέτα αυτών οι οποίοι ασχολούνται και ενδιαφέρονται για τους
κολεγιόπαιδες, για τα βόρεια και όχι για τα δυτικά προάστια και
για όλα αυτά που συνθέτουν µία ελιτίστικη πραγµατικότητα όσον
αφορά την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό είναι δύο κόσµοι.
Αυτό είναι µία τεράστια αδικία προς µία λαϊκή παράταξη όπως
είναι η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας, τα κοινοβουλευτικά
µέλη της οποίας δεν προέρχονται από τα βόρεια προάστια. Η
συντριπτική πλειοψηφία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας
προέρχεται από τους απλούς ανθρώπους της ελληνικής περιφέρειας και των αστικών κέντρων, τους απλούς φτωχούς βιοπαλαιστές που στηρίζουν διαχρονικά αυτήν την παράταξη. Είναι ύβρις
προς τη Νέα Δηµοκρατία να την καθορίζετε ως εκπρόσωπο των
µεγαλοαστικών στρωµάτων, όπως θέλετε να δηµιουργήσετε
αυτήν την επίπλαστη πραγµατικότητα.
Πριν κλείσω αισθάνοµαι την ανάγκη να πω, κύριε Υπουργέ, ότι
περιµέναµε κάτι διαφορετικό. Περιµέναµε κάποιες διορθωτικές
κινήσεις όσον αφορά τον νόµο Διαµαντοπούλου και όχι αυτήν τη
βρίθουσα από ιδεοληπτικές τάσεις νοµοθετική πρωτοβουλία
σας.
Πριν τελειώσω, θα ήθελα να πω κάτι, γιατί πρέπει να το γνωρί-
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ζουν οι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης οι οποίοι θα ψηφίσουν
αυτό το νοµοσχέδιο. Μαζί µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για
την παιδεία, έχουµε και µία τροπολογία για τα υποβρύχια. Μεταξύ των πολλών τροπολογιών, έχουµε και µία για τα υποβρύχια
του Πολεµικού Ναυτικού. Εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία, θα ψηφίσουµε αυτήν την τροπολογία, διότι πιστεύουµε ότι συµβάλουµε
στην παράταση του κύκλου εργασιών στα ναυπηγεία.
Όµως, το ζήτηµα είναι άλλο. Λυπούµαι, µάλιστα, που δεν είναι
εδώ ο αρµόδιος Υπουργός. Πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα
παρουσιαστεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία η µε µεγαλοστοµίες
προαγγελλόµενη και αναγγελλόµενη, αν θέλετε, ρήση του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άµυνας, αλλά και του Αναπληρωτή
Υπουργού που είναι αρµόδιος, για ένα σχέδιο για την αµυντική
µας βιοµηχανία;
Εµείς φέρνουµε σήµερα νέα τροπολογία -πριν από έξι µήνες
είχαµε την ίδια τροπολογία γι’ αυτό το θέµα- µε χρήµατα του ελληνικού λαού. Θα την ψηφίσουµε, αλλά, επιτέλους, φέρτε ένα
συγκεκριµένο σχέδιο για την αµυντική βιοµηχανία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Όταν τελειώσουν οι εργασίες των τεσσάρων υποβρυχίων, θα έρθει πάλι τροπολογία για να πληρωθούν
οι εργαζόµενοι, οι οποίοι βέβαια δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό
για τη συνέχιση και την επιβίωση της αµυντικής βιοµηχανίας;
Αυτά είναι ζητήµατα που εξαιτίας του τρόπου της κακής νοµοθέτησης που συνεχώς εµφιλοχωρεί διά των τροπολογιών στα νοµοσχέδια, πρέπει όλους να µας προβληµατίσουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε κι εµείς, κύριε Δαβάκη και για την τήρηση του χρόνου.
Είναι σηµαντικό.
Τον λόγο έχει η κ. Θελερίτη.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
αν µε µία πρόταση θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε το παρόν
νοµοσχέδιο, θα λέγαµε ότι πρόκειται για µία δηµοκρατική και µία
κανονιστική ρύθµιση που συµβάλλει σε µία πιο ορθολογική και
ποιοτική οργάνωση των ΑΕΙ. Όµως, σε καµµία περίπτωση δεν
πρόκειται για µία σκοταδιστική και οπισθοδροµική µεταρρύθµιση
που µας γυρίζει πίσω στη δεκαετία του 1980, όπως συστηµικά
ανέφερε η Αντιπολίτευση.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, το παρόν νοµοσχέδιο αντανακλά τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση να αναδείξει την αριστερή της ταυτότητα σε ένα
ασφυκτικό περιβάλλον, σ’ αυτό της κρίσης και της επιτροπείας.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι δεν υπάρχει η ευχέρεια της επαρκούς χρηµατοδότησης για όσα αυτή θεωρεί αναγκαία και απαραίτητα να πραγµατοποιηθούν. Επίσης, υπάρχει µία σωρεία
στρεβλώσεων που δεν είναι συνήθεις σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, όπως είναι οι πελατειακές σχέσεις στα ΑΕΙ, οι συντεχνίες,
οι συντεχνιακές νοοτροπίες και άλλα πολλά, τα οποία αυτή η Κυβέρνηση καλείται να επιλύσει.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτών των περιορισµών κατάφερε να διαµορφώσει ένα προωθητικό πλαίσιο για τα ΑΕΙ, γιατί, αγαπητοί
συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πέρα από τις περικοπές που
ήδη είχαν υποστεί στους προϋπολογισµούς τους τα πανεπιστήµια από τα µνηµόνια και τις οποίες η Κυβέρνηση προσπαθεί να
υπερβεί, τα πανεπιστήµια έχουν δεχθεί και µία ισχυρή νεοφιλελεύθερη επίθεση και οδηγούνται µέρα µε τη µέρα σε µία βαθιά
αλλοίωση του δηµοσίου και δωρεάν χαρακτήρα τους.
Οι νοµοθετικές παρεµβάσεις από το 2007 και µετά, µε αποκορύφωµα εκείνες της Διαµαντοπούλου και του Αρβανιτόπουλου,
στόχευαν στην αποδόµηση εκ των έσω του δηµόσιου χαρακτήρα
της εκπαίδευσης. Επέφεραν µειωµένη αντιπροσώπευση στα όργανα, στον έλεγχο -όπως θυµόµαστε όλοι- των ιδρυµάτων µέσω
του Συµβουλίου αυτών των ιδρυµάτων που εξασφάλιζε την επιθυµητή σύνθεσή του, χαλαρό έως ανύπαρκτο πλαίσιο λειτουργίας θεσµών και δοµών, όπως αυτό των µεταπτυχιακών και των
ινστιτούτων διά βίου µάθησης.
Σ’ αυτό, λοιπόν, το τοπίο των πανεπιστηµίων, η Κυβέρνηση έρχεται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο να επουλώσει πληγές, να διορθώσει
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και να παραγάγει µία ολοκληρωµένη δηµοκρατική και λειτουργική παρέµβαση για το µέλλον. Αυτό που επιχειρείται για πρώτη
φορά είναι η δηµιουργία ενός ενιαίου χώρου στην εκπαίδευση
και την έρευνα.
Για παράδειγµα, τα ακαδηµαϊκά περιφερειακά συµβούλια είναι
ένα νέο εργαλείο όπου συµµετέχουν πανεπιστήµια, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα. Στόχος όλης αυτής της µεταρρύθµισης είναι να
αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναµικό που υπάρχει στα πανεπιστήµια, οι υποδοµές στα ερευνητικά κέντρα και στα ΤΕΙ και να συνδεθούν, λοιπόν, πανεπιστήµια, ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα
λειτουργικά και να παραγάγουν µία προστιθέµενη αξία.
Μέσω, λοιπόν, αυτών των ακαδηµαϊκών περιφερειακών συµβουλίων ενισχύεται και ο ίδιος ο χώρος, η ίδια η περιφέρεια,
έχοντας πλέον στη διάθεσή της εργαλεία, όπως αυτό το νέο εργαλείο, για να αναπτύξει συνεργασίες και µε κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς σε τοπικό επίπεδο, να διαµορφώσει και να
ενισχύσει το τοπίο και να ενισχύσει επίσης και το αναπτυξιακό
προφίλ και τις δυνατότητες της ίδιας της περιφέρειας.
Με άλλα λόγια, το πανεπιστήµιο έχει αυτό που επιθυµεί ο κάθε
αριστερός άνθρωπος, δηλαδή να επιστρέψει ένα µέρος του µεγάλου έργου και της γνώσης στην κοινωνία και να διερευνήσει
τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας, όπου τελικά καλείται να επιλύσει αρκετά προβλήµατα αυτών των τοπικών κοινωνιών.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, γνωρίζουµε τις δυσκολίες που µπορεί να έχει η εφαρµογή κάθε νέας µεταρρυθµιστικής προσπάθειας. Πάρα ταύτα, το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί
µια ολοκληρωµένη θεσµική παρέµβαση στην οργάνωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, η οποία προήλθε από έναν ευρύτερο κύκλο διαβουλεύσεων µε θεσµούς της ακαδηµαϊκής
κοινότητας, κοινωνικούς φορείς. Εποµένως, η άµεση ψήφισή του
πριν το καλοκαίρι θεωρείται επιβεβληµένη. Να µη χαθεί άλλη µία
χρονιά για τους φοιτητές που λόγω οικονοµικών δυσχερειών δεν
µπορούν να φοιτήσουν σε µεταπτυχιακά προγράµµατα επιλογής
τους.
Όµως, είναι φανερό πως η Κυβέρνηση δίνει µία ιδιαίτερη βαρύτητα, επίσης, στο ζήτηµα των µεταπτυχιακών σπουδών και
θέτει περιορισµούς, µε µια σειρά άρθρα του νοµοσχεδίου, έτσι
ώστε το αντίτιµο που δίνουν οι φοιτητές να κυµαίνεται εντός λογικών ορίων και να λαµβάνονται υπ’ όψιν τα εισοδηµατικά κριτήρια.
Τέλη φοίτησης επιβάλλονται µόνο αν είναι απολύτως αναγκαίο
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, ενώ τα αδικαιολόγητα υψηλά τέλη φοίτησης ελέγχονται από τον Υπουργό. Έχουµε ουκ ολίγα
παραδείγµατα τέτοιων µεταπτυχιακών σπουδών όπου πραγµατικά είναι υψηλά, θα λέγαµε, τα τέλη. Γι’ αυτό ακριβώς ο Υπουργός πρέπει να τα ελέγχει, έτσι ώστε να υπάρχει µία ισορροπία
και να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά των φοιτητών µε χαµηλότερα εισοδήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εµείς δεν κρύβουµε
ότι επιθυµία µας είναι να κατοχυρωθεί το δικαίωµα της δωρεάν
φοίτησης για µεταπτυχιακές σπουδές. Όµως, οι προϋπολογισµοί
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µάς εµποδίζουν να υλοποιήσουµε αυτό το όραµά µας.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό έρχεται το Υπουργείο και θέτει
ασφαλιστικές δικλείδες, όρους, λειτουργίες και προϋποθέσεις,
για να διασφαλιστεί από τη µία πλευρά η ελεύθερη πρόσβαση
των φοιτητών στα µεταπτυχιακά προγράµµατα ανεξάρτητα από
την οικονοµική τους κατάσταση και από την άλλη να έχουµε µία
µείωση των αµοιβών του τακτικού προσωπικού. Επί της ουσίας
κατοχυρώνεται το δικαίωµα δωρεάν φοίτησης σε µεταπτυχιακά
τα οποία έχουν τέλη φοίτησης για υποψηφίους µε χαµηλά εισοδήµατα.
Από την άλλη, εκτός από τη ρύθµιση των µεταπτυχιακών σπουδών, θα ήθελα να αναφερθώ σε διατάξεις που διευρύνουν τη διαφάνεια και τους συναινετικούς θεσµούς στη διοίκηση των
πανεπιστηµίων, όπως είναι αυτές που αφορούν τη συµµετοχή
στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ όλων των κατηγοριών διδακτικού
προσωπικού, διοικητικών και φοιτητών, την επαναλειτουργία του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρυτανικού συµβουλίου και κυρίως την καινοτοµία των ξεχωριστών ψηφοδελτίων για τον τρόπο εκλογής πρυτάνεων και την µε
µονοσταυρία εκλογή αντιπρυτάνεων.
Εδώ δεν µπορώ να µην παραλείψω το σύνολο όλων των αλλαγών που υπάρχουν. Το κυριότερο για εµάς είναι η κατάργηση
των συµβουλίων διοίκησης του νόµου Διαµαντοπούλου, κάτι το
οποίο είχε δεχθεί τα πυρά της Αντιπολίτευσης. Όπως ειπώθηκε,
µπορεί αυτός ο νόµος να είχε ψηφιστεί από τους περισσότερους
Βουλευτές της εποχής εκείνης, ήταν όµως από τους πιο αναχρονιστικούς και περιχαράκωνε τα ΑΕΙ στον εαυτό τους µε τρόπο
ελιτίστικο και εσωστρεφή. Φυσικά δεν θα αναφερθώ σε λεπτοµέρειες για το πώς δεν λειτούργησαν ή για τον τρόπο µε τον
οποίο συγκροτούνταν.
Τέλος, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στο άσυλο. Να πούµε ότι
η κατάργηση του ασύλου δεν έλυσε κανένα από τα προβλήµατα
τα χρόνια αυτά που πέρασαν, αντίθετα αποδεικνύει περίτρανα
ότι κανένα πρόβληµα παραβατικότητας δεν λύθηκε από τους χώρους του πανεπιστηµίου. Ως εκ τούτου η σηµερινή Κυβέρνηση
έρχεται και δηµιουργεί µία οµάδα εργασίας ακριβώς για να διαµορφωθεί ένα πλαίσιο µε βάση τη διάταξη που νοµοθετούµε.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σηµειώσω ότι παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση στο πλαίσιο της κρίσης, που
δεν επιτρέπει την επαρκή χρηµατοδότηση έτσι όπως τη θεωρούµε και επιθυµούµε, το παρόν νοµοσχέδιο παρά ταύτα επιδιώκει και επιτυγχάνει ένα σύγχρονο και προωθητικό πλαίσιο για την
ανάπτυξη και τον εξορθολογισµό των ΑΕΙ της χώρας µας. Ως εκ
τούτου αξίζει να ψηφιστεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ. Δηµητριάδης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό για την παιδεία, για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, αποτελεί το επιστέγασµα των θετικών πρωτοβουλιών της
Κυβέρνησης και ενδυναµώνει την προσπάθεια των δύο ετών περίπου, σε µία προοπτική συνέχειας των προοδευτικών µεταρρυθµίσεων που απαιτούνται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Στοχεύουµε στη δηµιουργία ενός προωθητικού πλαισίου µε
θέσπιση ακαδηµαϊκών κανόνων σε όλα τα επίπεδα σπουδών,
προπτυχιακά, µεταπτυχιακά, διδακτορικά, διά βίου εκπαίδευση,
δωρεάν πρόσβαση στα µεταπτυχιακά προγράµµατα αυτών που
έχουν ανάγκη, µε διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων, δηµοκρατικότερη διάρθρωση της διοίκησης και δηµιουργία -για
πρώτη φορά- νέων θεσµών όπως είναι αυτός των ακαδηµαϊκών
περιφερειακών συµβουλίων. Αυτή η προσπάθεια συντελείται σε
µία δύσκολη συγκυρία, είναι η αλήθεια, γιατί υπάρχει και περιορισµός στη χρηµατοδότηση και καθεστώς επιτροπείας και ένα
σύνολο στρεβλώσεων που έρχονται από το παρελθόν και αναπαράγουν ένα καθεστώς πελατειακότητας και συντεχνιακών νοοτροπιών.
Μία καινοτοµία που φέρνουµε όµως είναι και η προσπάθεια
για ενιαίο χώρο εκπαίδευσης και έρευνας. Στην προσπάθεια λοιπόν για ένα προωθητικό πλαίσιο για τα ΤΕΙ εγκαινιάζουµε τη σταδιακή δηµιουργία του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και
έρευνας. Η σηµασία του εγχειρήµατος του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης είναι σηµαντική και στον κατάλληλο χρόνο,
σε µια πορεία παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Το ανθρώπινο δυναµικό και οι υποδοµές πρέπει να αναδιαταχθούν λειτουργικά, ώστε να παράξουν υψηλότερης αξίας έργο µε
ορίζοντα την οικονοµία της γνώσης και των αναγκών της χώρας,
µε ορίζοντα πάντα τις ανάγκες του µέλλοντός µας.
Πιο αναλυτικά, οι διατάξεις του νοµοσχεδίου αφορούν διοίκηση ιδρυµάτων, λειτουργία µεταπτυχιακών προγραµµάτων,
προώθηση του ενιαίου χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης, τη θέσπιση τίτλου σπουδών ενοποιηµένου master, την ίδρυση διετών
δοµών στα ΑΕΙ, την ορθολογική λειτουργία των ειδικών λογαριασµών κονδυλίων έρευνας, την ίδρυση κέντρου επιµόρφωσης διά
βίου εκπαίδευσης. Αυτά όλα υποστηρίζονται επίσης από το
Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας και Ανθρώπινου Δυναµικού και την
Επιτροπή Μελέτης των Οικονοµικών της Εκπαίδευσης.
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Για πρώτη φορά, λοιπόν, θεσµοθετείται ένα όργανο σε επίπεδο περιφέρειας, το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, το οποίο περιλαµβάνει εκπροσώπους
πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων και την οικεία ή
όποια άλλη περιφέρεια.
Εδώ θα µου επιτρέψετε να παρατηρήσω πως η αρχική ιδέα και
η πρωτοβουλία αυτής της πρότασης ανήκει στην δική µου περιφέρεια, στη δυτική Μακεδονία, και στην εκλεγµένη περιφερειακή
της διοίκηση. Με βάση τις αναπτυξιακές προοπτικές που έχει
κάθε ίδρυµα, τις δυνατότητες εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών, τη διαµόρφωση κρίσιµων κοινών υποδοµών και τη διασύνδεση και ενδυνάµωσή τους, ο ενιαίος χώρος ανώτατης
εκπαίδευσης και έρευνας θα αποτυπώνει την ανάπτυξη συνεργειών µε κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς σε περιφερειακό
επίπεδο.
Θα αναφέρω ονοµαστικά µια σειρά παρεµβάσεις που κάνουµε
σε θέµατα διοίκησης και αντιπροσώπευσης στα ΑΕΙ: κατάργηση
συµβουλίων διοίκησης, επαναφορά ασύλου, επαναφορά φοιτητικής εκπροσώπησης στα όργανα διοίκησης, συγκρότηση πρυτανικού συµβουλίου, εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής
αντιπροσωπευτικότητας, ενίσχυση του ρόλου των κοσµητειών,
συµµετοχή όλων των τµηµάτων στην Σύγκλητο. Συγχρόνως το
νοµοσχέδιο δίνει την αρµοδιότητα στα ΑΕΙ, που διευρύνουν κυρίως το αυτοδιοίκητό τους.
Σε αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία αναπτύσσεται ωστόσο
ένας αντίλογος που επικεντρώνεται σε µερικά υποτιθέµενα αδύνατα σηµεία. Παρά ταύτα αποδεικνύεται ότι πρόκειται για µύθους.
Ο πρώτος µύθος, λοιπόν, θέλει τα πανεπιστήµιά µας να διαθέτουν µεγάλες δυνατότητες προσέλκυσης ξένων φοιτητών, γεγονός όµως που θα ήταν πιθανό µόνο σε περίπτωση σηµαντικής
αναβάθµισης και του έργου και των υποδοµών των πανεπιστηµίων µας και όχι µέσω των διδάκτρων, που από µόνα τους θεωρούν αυτοί που το λένε ότι δεν θα συντείνουν στην οικονοµική
ενδυνάµωση των ΑΕΙ, που µάλιστα - µάλιστα λένε ότι πρέπει να
είναι και ελεύθερη η επιβολή τους.
Αυτή η πιθανότητα αποδυναµώνεται από την ίδια την εµπειρία,
η οποία δείχνει ότι µε δεδοµένες τις απίστευτες ελλείψεις σε
υποδοµές, κυρίως στέγασης, η χώρα µόνο ελκυστική δεν είναι
για τους αλλοδαπούς φοιτητές. Η επιθυµία παλιννόστησης πανεπιστηµιακών της διασποράς, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα ιδρύµατα, παρεµποδίζονται, δήθεν από την κυβερνητική άρνηση να
θεσµοθετηθούν µέτρα ευνοϊκής µεταχείρισης, οικονοµικά κίνητρα πάλι µέσω διδάκτρων. Εδώ και σε αντίθεση µε κάθε εµπειρικό δεδοµένο, υποβαθµίζεται ανεξήγητα η ποιότητα του ήδη
υπηρετούντος δυναµικού, ώστε να απαιτείται η ενίσχυσή του.
Αντίθετα, αγνοείτε ότι τον ισχυρότερο αποτρεπτικό παράγοντα
παλιννόστησης φαίνεται να συνιστούν, πέραν των µισθολογικών,
και οι εξαιρετικά δύσκολες εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στα ελληνικά ιδρύµατα και απαιτούν από το προσωπικό και
αποφασιστικότητα και εγρήγορση και µία µεγάλη εφευρετικότητα για να υπερβαίνουν τα προβλήµατα. Επιπρόσθετα, αποσιωπάται ανεξήγητα η ρητά διατυπωµένη πρόθεση του νοµοθέτη
στην προκειµένη περίπτωση και στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
να διευκολύνει τις ανταλλαγές ανάµεσα στους οµοεθνείς ανά την
οικουµένη.
Η θρυλούµενη υποβάθµιση των µεταπτυχιακών, αυτό κι αν
είναι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάγκη µιας σύγχρονης,
συνεκτικής και αποτελεσµατικής οργάνωσης των προγραµµάτων, αλλά για άλλη µία φορά επικεντρώνεται στα δίδακτρα.
Το µεγάλο ζήτηµα, το άσυλο και η συµµετοχή φοιτητών στη
διοίκηση, παραδόξως σε πλήρη αντίθεση µε το ευρωπαϊκό και το
αµερικανικό κεκτηµένο και συνδέει αυθαίρετα µία πενιχρή φοιτητική συµµετοχή τελικά και την επαναφορά του ασύλου µε την
ανοµία. Είναι ένα επιχείρηµα όχι απλά αφελές ιδεολογικά και κακόγουστο προπαγανδιστικά, αλλά βαθιά αντιδραστικό, πιστό
στην σκοταδιστική µήτρα που το εµπνέει.
Η εκλογή των αντιπρυτάνεων µε ξεχωριστά ψηφοδέλτια και
µονοσταυρία υπονοµεύει, λένε, το αυτοδιοίκητο. Αναφέρεται σε
δήθεν έλλειµµα διαφάνειας και αντιπαραθέτει την µέγιστη αυτονοµία ως πανάκεια. Όµως, αυτή πολλές φορές ερµηνεύεται κατά
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το δοκούν µε τάσεις πάντα προς την αυθαιρεσία. Η τραγική περίπτωση αυτοδιορισµού του προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε
θέση γραµµατέα, ο αυθαίρετος καθορισµός διδάκτρων και αµοιβών στα µεταπτυχιακά προγράµµατα και άλλα είναι τα παραδείγµατα που πολύ απλά πρέπει να αποφύγουµε. Μοναδικός σκοπός
τους είναι να αποκρύψουν την αλήθεια πως το νοµοσχέδιο διευρύνει τελικά την αυτονοµία των ιδρυµάτων.
Συνοπτικά, και πάλι βρισκόµαστε µπροστά στην κλασική και
γνωστή αντιπαλότητα ανάµεσα στο αίτηµα µιας εργαλειακής και
απολιτικής τεχνοκρατικής διαχείρισης απέναντι στο αίτηµα για
την πολιτική αντιµετώπιση των ζητηµάτων χάριν της ουσίας.
Γενικότερα, η επιβολή διδάκτρων, η διαµόρφωση αγοραίων
µηχανισµών απορρύθµισης των λειτουργιών και η παράλληλη
συγκεντροποίηση των δοµών διακυβέρνησης αποτελούν τον συνεκτικό ιστό αυτών που µάχονται τον νόµο. Βρίσκονται σε πλήρη
αντίθεση µε τις κουλτούρες των κοινωνικών αναγκών και της συλλογικότητας, οι οποίες επιδιώκουν τη διασύνδεση ολόκληρου
του χώρου έρευνας και επιστήµης µε την κοινωνία και µάλιστα,
µε στόχους στρατηγικούς υπέρ της ανάπτυξης της χώρας και
όχι µε στόχους ευκαιριακούς υπέρ της αγοράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Στο σηµείο αυτό το δίληµµα στο οποίο απαντά εντέλει το νοµοσχέδιο είναι: Οι δοµές ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας
απολογούνται στην αγορά ή στη χώρα; Η απάντηση είναι µεροληπτική για εµάς και είναι υπέρ της χώρας και των πολιτών της.
Έχουµε, λοιπόν, δύο πολιτικές επιλογές: Η µία επιδιώκει την
εγκαθίδρυση µοντέλων που βασίζονται στην ατοµικότητα και επιδιώκουν την ιδεολογική χειραγώγηση µέσω της διαπλοκής. Η
άλλη, παρ’ όλες τις ανισότητες στο επίπεδο του συσχετισµού δυνάµεων, έχει στόχους την κοινωνική χειραφέτηση και την ελευθερία, µε οδηγό πάντα τη συλλογική δράση και τη σκέψη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Επειδή
ο χρόνος έχει προχωρήσει πάρα πολύ, υπάρχει πρόταση ο χρόνος οµιλίας να περιοριστεί στα πέντε λεπτά. Έτσι κι αλλιώς έχουν
µιλήσει µέχρι στιγµής περίπου πενήντα άτοµα. Να µιλήσουν και
οι επόµενοι δύο για επτά λεπτά ο καθένας. Ας προσπαθήσουν να
περιοριστούν, γιατί, κύριοι συνάδελφοι, αντί για επτά λεπτά, όλοι
µιλάτε δέκα. Αναγκαστικά όλοι σας κάνετε επαναλήψεις. Έχουν
ειπωθεί όλα, είτε απ’ τη µία µεριά είτε απ’ την άλλη.
Ας έρθει ο κ. Λοβέρδος να δώσει το παράδειγµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µετά τον κ. Λοβέρδο
µπορώ να πάρω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Μπαλτάς είναι ο επόµενος οµιλητής. Θα πάρετε τον λόγο µετά
τον κ. Μπαλτά.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Πρόεδρος έχει δίκιο. Πράγµατι έχουν ειπωθεί όλα. Δεν θα προσθέσω
κάτι ιδιαίτερο µε την οµιλία µου, αλλά θέλω να δώσω έµφαση σε
ορισµένα θέµατα και γι’ αυτό µιλώ από το Βήµα σήµερα, µετά
από µία συζήτηση δύο ηµερών.
Μού έκανε πολύ κακή εντύπωση, κύριε Υπουργέ, η χθεσινή
σας οµιλία, γιατί αναφερθήκατε µε ιταµό τρόπο στους πανεπιστηµιακούς εκείνους ή και στα όργανα των πανεπιστηµίων, πρυτάνεις όχι ενός αλλά περισσοτέρων πανεπιστηµίων, που µίλησαν
αρνητικά για το πολιτικό σας τέκνο. Έχουν δικαίωµα να το κάνουν αυτό και ο διάλογος αυτά εµπεριέχει. Ίσως δεν είστε συνηθισµένος σ’ αυτά. Δεν µπορείτε να µιλάτε εδώ, από το Βήµα της
Βουλής, αποκαλώντας γελοία τα επιχειρήµατα πανεπιστηµιακών
οργάνων και προσώπων του πανεπιστηµίου, επειδή εκφράζουν
τις απόψεις τους και πρέπει να τους σεβαστείτε, αφού δεν σέβεστε τις απόψεις τους.
Ο Πρωθυπουργός σας είπε σε κάποια φάση ότι µοιάζετε µε
τον Αϊνστάιν. Δίκιο έχει. «Του φέρνετε» στην όψη, διότι ο επιστήµων αυτός µε τα επιτεύγµατά του διαµόρφωσε ένα καλύτερο
µέλλον για τον ανθρωπότητα. Εσείς ως πολιτικός –ως επιστήµων
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είναι άλλο θέµα, είναι δικό σας θέµα- µε το πολιτικό σας τέκνο
σήµερα εδώ προβλέπετε το παρελθόν. Κάνετε µία «βουτιά» βολέµατος στο παρελθόν. Θα αναφέρω ορισµένα παραδείγµατα
που έχουν κατά κόρον αναφερθεί, αλλά θέλω να εξηγήσω το ένα
απ’ αυτά, γιατί υπάρχει παρεξήγηση πραγµατική και σε σας.
Έχετε τύχει στις µέρες σας να διαχειριστείτε ζητήµατα βίας
και ανοµίας σε πανεπιστηµιακούς χώρους. Αυτό που µου έκανε
τροµερή εντύπωση, κύριοι συνάδελφοι, ήταν το γεγονός της
πρυτανείας του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας που, επειδή γινόταν ένας διαγωνισµός για κάποιον χώρο του πανεπιστηµίου, οι
καταληψίες του χώρου αυτού –αν είναι αυτοί- µπήκαν µέσα,
πήραν τους φακέλους, προπηλάκισαν υπάλληλο του πανεπιστηµίου και σταµάτησαν τη διαδικασία, έγιναν µια-δυο αναφορές
στα κανάλια και τέλος. Αυτά έγιναν µε το καθεστώς που ισχύει
σήµερα, του νόµου που αλλάζετε.
Επί των ηµερών µου, λόγου χάρη, είχε καταληφθεί η πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Αθηνών –ήταν Πρύτανης ο κ. Φορτσάκης
τότε-, η διάταξη ήταν πολύ πιο κρίσιµη και χρήσιµη από τη δική
σας που είναι γραφειοκρατική και ανεφάρµοστη και παρ’ όλα
αυτά εµείς ζούσαµε το φαινόµενο η Αστυνοµία να µην παρεµβαίνει, να µην ασκεί τα καθήκοντά της.
Αν ήθελε η Εθνική Αντιπροσωπεία να συζητήσει ένα θέµα, ήταν
να συζητήσει αυτό, ότι µε οποιοδήποτε καθεστώς που διευκολύνει την επιβολή της τάξης και του νόµου ή που δεν τη διευκολύνει, όπως είναι η παρέµβασή σας, έχουµε µία άρνηση των
δυνάµεων της Αστυνοµίας να παρέµβουν, γιατί ακόµη και µε το
παλιό καθεστώς που σήµερα εσείς αλλάζετε, ζητάνε τηλέφωνο
του Πρύτανη.
Αντί, λοιπόν, η Εθνική Αντιπροσωπεία να σκύψει στο θέµα, παλαιοτροπίζει γιατί το πρόβληµα –το κατάλαβα και από την οµιλία
του κ. Φίλη- είναι η ευθυγράµµισή σας µε τα προηγούµενά σας
σ’ ένα θέµα –εννοώ αυτά που λέγατε και προ των εκλογών του
’15- αφού σ’ όλα τα άλλα έχετε παραιτηθεί απ’ όσα λέγατε, διότι
δεν υπήρχαν αυτά. Σ’ αυτό εδώ το θέµα κάνετε µια πολιτική τεχνάσµατος, για να «χαϊδέψετε» τους δικούς σας πολιτικούς φίλους, και συναγωνίζεστε ποιος θα τα πει και καλύτερα.
Είναι λάθος η παρέµβασή σας αυτή και ήταν πάρα πολύ µεγάλο λάθος να πείτε ότι, κατά την άποψή σας, τα θέµατα του
ασύλου θα τα έλυνε το ρωµαλέο φοιτητικό κίνηµα, αυτά τα οποία
έχουν αναφερθεί. Αν ήσασταν χριστιανός, θα λέγατε για τη θεία
πρόνοια. Δεν είστε, όµως, Υπουργός για να κάνετε είτε τις αναφορές σας στην Αριστερά είτε, αν ήσασταν φανατικός χριστιανός, τις αναφορές σας στη θεία πρόνοια. Για να κάνετε δουλειά
είστε εδώ. Είναι άλλο το καθήκον ενός πολιτικού. Αυτά, λοιπόν,
για το άσυλο.
Τώρα, η παλαιότροπη συνδιοίκηση που επανεισάγετε, επανεισάγεται δίχως να υπάρχει ΕΦΕΕ. Επί των δικών µου ολίγων ηµερών στο Υπουργείο είχα τη συναίνεση της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ τότε και –χωρίς να θέλω να πω κάτι παραπάνω από
την αλήθεια- του Κοµµουνιστικού Κόµµατος –το είχα ρωτήσει,
νοµίζω, εγγράφως- ότι ουδείς πολιτικός χώρος απ’ αυτούς δεν
θα είχε αντίρρηση να δηµιουργείτο η ΕΦΕΕ, φυσικά µε µία διαδικασία που αφορά το φοιτητικό κίνηµα και όχι τους πολιτικούς.
Εµείς λέγαµε τότε στο Υπουργείο Παιδείας ότι η ΕΦΕΕ χρειάζεται, διότι η όποια συνδιοίκηση µε το βαθµό που υπήρχε τότε ή ο
διάλογος ανάµεσα στους φορείς του πανεπιστηµίου και το κράτος πρέπει να έχει έναν κεντρικό συνοµιλητή από την πλευρά του
φοιτητικού κινήµατος. Καµµία κίνηση δεν έχετε κάνει επ’ αυτού
και όµως επαναφέρετε παλαιότροπες µορφές διοίκησης που η
ζωή ξεπέρασε, για να ευθυγραµµιστείτε µε έναν εαυτό σας που
η ζωή η ίδια έχει ξεπεράσει.
Αυτά ήθελα να σας πω ως πρακτικά θέµατα που αφορούν στην
ουσία των θεµάτων που θέλετε να ρυθµίσετε, ενώ εσείς παίζετε
πολιτικά. Δεν κοιτάτε τα θέµατα, κατά τη γνώµη µου, αυτά καθ’
αυτά.
(Στο σηµείο αυτό την προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Είπατε σε µία αποστροφή του λόγου σας –προφανώς δεν το
έχω ακούσει, αλλά το λένε όλοι, σας το βάζουν στο στόµα- και
το επαναλάβατε και εδώ µε έναν τρόπο πιο ευγενικό εχθές, ότι
σε όποιον δεν αρέσει –και µιλώ για τα µεταπτυχιακά- αυτός ο
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νόµος, ο τρόπος που εισάγεται, οι αναποµπές κ.λπ., να σηκωθεί
να φύγει.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους και εσάς πριν
από όλα, που µε τόσο πολύ άνετο τρόπο µιλήσατε αρνητικά γι’
αυτόν που θέλει να βελτιώσει τα εισοδήµατά του των 1.400 ευρώ,
που έχει οικογένεια, που έχει τέσσερα διδακτορικά πτυχία, που
έχει ικανότητες, που έχει δεξιότητες και θέλει να κάνει τα 1.400
ευρώ 1.700 ευρώ. Από ποια κοινωνική θέση τα λέτε αυτά; Πού
βασίζεστε προσωπικά εσείς -αλλά όχι µόνο εσείς και πάρα πολλοί συνάδελφοι από την πλευρά της Πλειοψηφίας που πήραν τον
λόγο- για να µιλάτε µε αυτήν την οικονοµική άνεση;
Εσείς να φύγετε πρώτος. Εσείς και η οπισθοδροµική σας κοµπανία να φύγει πρώτη και όχι οι άνθρωποι του πανεπιστηµίου.
Διότι είναι αλαζονεία να λες του άλλου «1.400 ευρώ είναι καλά
και άµα θες». Είναι τσαµπουκάς -µε συγχωρείτε, πολιτικώς τη
λέξη την εννοώ µε τρόπο αλλιώτικο- να λέτε ότι υπάρχουν συνάδελφοι σου που το κάνουν και δωρεάν. Βεβαίως, στο Οικονοµικό
των Αθηνών µε τα εξήντα πέντε µέλη ΔΕΠ δεν υπάρχουν µαθήµατα να κάνεις στα προπτυχιακά και η δουλειά σου γίνεται στα
µεταπτυχιακά. Στο Πανεπιστήµιο Πειραιά µε τα είκοσι µέλη ΔΕΠ
αυτό δεν βγαίνει. Ποιος είστε εσείς που θα πείτε σε έναν άνθρωπο που αγωνίζεται για τη ζωή του και για την οικογένειά του
ότι καλά είναι τα 1.400 ευρώ και άµα θες; Να φύγετε εσείς, λοιπόν, όχι οι άνθρωποι του πανεπιστηµίου.
Τέλος, ένα θέµα ακόµη, κύριε Υπουργέ, το έχουµε κουβεντιάσει και µε τις διαδικασίες του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είχα
φέρει στη Βουλή και είχε αποδεχτεί τέσσερα ξενόγλωσσα προπτυχιακά τµήµατα, στην Κρήτη, στη Χίο, στη Ρόδο, στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης για τα αρχαία ελληνικά γράµµατα,
που απευθύνονταν σε φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
να µην έχουµε τα προβλήµατα και µε το άρθρο 16 και µε το ενωσιακό δίκαιο. Είχε ανταποκριθεί το Δηµοκρίτειο. Είχαν ξεκινήσει
όλα και εσείς οι παλαιότροποι, οι αρνητές της εξέλιξης, τα σταµατήσατε, πρώτος ο κ. Μπαλτάς και στη συνέχεια εσείς. Στον κ.
Φίλη είχαν φανεί ενδιαφέροντα και είχαµε κάνει τη συζήτηση εδώ
µε ευκαιρία ένα τριετές πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
αν θυµάµαι καλά. Ήταν µία µεγάλη ευκαιρία.
Χωρίς να έχουµε ανοίξει ακόµα τα θέµατα του άρθρου 16, να
έχουµε χιλιάδες ανθρώπους εδώ από την Αφρική, από την Ασία.
Είχαµε την εµπειρία συνάδελφοι, στην Κρήτη, στο µεταπτυχιακό
του Πολυτεχνείου για µεταπτυχιακό είκοσι θέσεων να γίνουν ενενήντα αιτήσεις συµµετοχής από ανθρώπους τελειόφοιτους
χωρών της Αφρικής. Αυτήν τη διαδικασία που την είχαµε ανοίξει,
έξι επτά µήνες να είχαµε ακόµη, θα την είχαµε προχωρήσει. Θα
την είχατε βρει έτοιµη. Όµως, και τότε είµαι βέβαιος ότι κάτι θα
κάνατε για να την σταµατήσετε, γιατί δεν είναι στη λογική σας.
Αυτά τα περί διεθνούς πανεπιστηµίου και όλα αυτά που µου
είχατε πει και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και είπατε εδώ, δεν
σας πιστεύουµε ότι τα εννοείτε. Είστε αρνητές αυτού του είδους
της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε, γιατί είµαστε στα εννιά λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Αν κάναµε µια κανονική νοµοθετική διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε καλά, θα είχαµε και χώρο για τις τροπολογίες.
Έχω καταθέσει µία τροπολογία µαζί µε άλλους πέντε συναδέλφους. Έχουµε καταθέσει µία τροπολογία η οποία προσπαθεί να
απαντήσει στις δυστροπίες και στον λεγκαλισµό του ελληνικού
διοικητικού συστήµατος. Είχα ως Υπουργός Παιδείας προτείνει
στη Βουλή και η Βουλή είχε δεχτεί τη ρύθµιση µε τρόπο εξοµοιωτικό των θεµάτων που αφορούν τους πτυχιούχους του DEREE.
H ελληνική διοίκηση δυστροπώντας, γιατί δεν το ήθελε, υπό
τη νέα ηγεσία του Υπουργείου έλεγε ότι η παράγραφος τάδε,
του άρθρου τάδε, του εδαφίου τάδε, δεν επιτρέπει. Πρέπει να
γίνει ειδική και επ’ αυτού ρύθµιση. Η ερµηνεία δεν έφτανε.
Έπρεπε να γίνει κάτι ειδικότερο. Δεν το κάνετε.
Οι συνάδελφοι Χριστοφιλοπούλου, Μάριος Γεωργιάδης, Φωτήλας, Κεφαλίδου και εγώ καταθέσαµε µια πρόταση να τελειώσετε αυτό το θέµα και να απαλλάξετε τους ανθρώπους που,
χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος έχουν πρόβληµα από ένα πρόβληµα δεκαετιών. Στο χέρι σας είναι να το κάνετε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Λοβέρδο, σας
παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τελειώνω.
Μου λένε διάφοροι συνάδελφοι από το πανεπιστήµιο κάτι που
δεν ήξερα. Δεν µου είχε τύχει στη δική µου σταδιοδροµία. Πολλά
τµήµατα αρχίζουν από τις 20 Αυγούστου το ακαδηµαϊκό έτος.
Μήπως θα µπορούσατε να σκεφθείτε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους να την µεταφέρετε δέκα µέρες µετά. Είναι πάρα πολύ
καλό. Αν είναι έτσι και το επιβεβαιώνει η εµπειρία σας…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Αυτοί είναι εσωτερικοί κανονισµοί. Να
το αποφασίσουν τα ιδρύµατα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτό µπορείτε να το αποφασίσετε
εσείς κεντρικά για όλα τα ιδρύµατα. Να το κάνετε αντιµετωπίζοντας ένα πρόβληµα που υπάρχει. Δεν έχετε άδικο σ’ αυτό που
λέτε, αλλά θα µπορούσε να γίνει κι από την πλευρά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ολοκληρώνουµε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τέλος, καταθέσατε µία τροπολογία
και δεύτερη φορά µε διορθώσεις, σε σχέση µε αυτούς που οφείλουν και πρέπει να αποδώσουν χρήµατα στο ελληνικό πανεπιστήµιο. Είναι δυσνόητη η ρύθµιση όπως την κάνατε. Αν µπορείτε,
να δώσετε τώρα µία διευκρίνιση. Ποιο είναι αυτό το ακριβές ποσοστό που εννοεί η τροπολογία υπό τη δεύτερη εκδοχή που σήµερα καταθέσατε; Αν δεν είναι κατανοητό το τι ρυθµίζετε, πάρτε
το πίσω και το φέρνετε τον Σεπτέµβριο. Αν έχετε τη δυνατότητα
τώρα να µας πείτε πώς ακριβώς εννοείτε τη ρύθµιση, να καταγραφεί στα Πρακτικά και να µπορέσει να χρησιµεύσει στην ερµηνεία της διάταξής σας, θα ήταν καλό.
Ευχαριστώ, κύριε Λυκούδη.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να µιλήσετε τώρα; Ξέρετε γιατί το λέω;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Συνεννοήθηκα µε τη συνεργάτιδά σας.
Δεν θα µιλήσω τώρα. Όµως, επειδή και το πρωί ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και πολλοί Βουλευτές αναφέρθηκαν
σ’ αυτό που είπα, «αν θέλουν να φύγουν, ας φύγουν», να το διευκρινίσω, γιατί δεν ανεχόµαστε να µας λένε «να φύγετε εσείς».
Προσέξτε, εµείς αυτό που λέµε είναι ότι υπάρχει µία απειλή
από κάποιους που θέλουν µε το επιπλέον επιµίσθιο να διπλασιάζουν τους µισθούς τους. Λένε αυτοί -όχι όλοι, οι ελάχιστοι απ’
αυτούς, γιατί έχουν δηµόσιο λόγο- «αν δεν µας το κάνετε, θα σηκωθούµε να φύγουµε». Η απάντηση ξανά είναι «να σηκωθούν να
φύγουν». Διότι δεν είναι αυτοί που παίρνουν το επιπλέον επιµίσθιο οι καλοί και άξιοι, ενώ οι άλλοι είναι οι φτωχοί κι αυτοί που
το κάνουν για το κέφι τους. Κι αυτό δεν έχω ακούσει να το λέτε,
κύριε Λοβέρδο και κανείς άλλος.
Η σιωπή στο επόµενο που θα σας πω είναι συγκλονιστική.
Εµείς λέµε ότι αν ενός µεταπτυχιακού του έχουν µείνει κάποιοι
πόροι, για να δώσει επιπλέον επιµίσθιο σε όσους ήδη έχουν
µισθό, αντί να κάνει αυτό να προκηρύξει τη θέση για νέους επιστήµονες. Μόνο αν δεν παρουσιαστούν, τότε να πάρουν το επιµίσθιο; Είστε υπέρ αυτής της διαδικασίας να προκηρύσσεται
θέση για νέους επιστήµονες ή όχι; Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Όχι, µην ρωτάτε, γιατί
θα υπάρξει απάντηση και πάει λέγοντας.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ.
Η συνάδελφος κ. Χριστοδουλοπούλου µε ενηµέρωσε ότι έχετε
συµφωνήσει να µειώσουµε τον χρόνο και θα πάµε στα πέντε
λεπτά. Δεν µειώνουµε τον χρόνο από µαζοχισµό. Δεν µπορούµε.
Δεν βγαίνει ο χρόνος.
Ο συνάδελφος κ. Αριστείδης Μπαλτάς έχει τον λόγο από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ: Κατά ευτυχή σύµπτωση αυτά που
είχα να πω συνδέονται άµεσα µ’ αυτά που είπε ο κ. Λοβέρδος κι
αυτά που διευκρίνισε ο κ. Γαβρόγλου.
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Αρχίζω από µία φράση του κ. Θεοχαρόπουλου το πρωί. Είπε
ότι δωρεάν µεταπτυχιακά ίσον λαϊκισµός. Του γνωστοποιώ, αν
δεν το γνωρίζει, ότι αυτή η κατηγορία οφείλει να σταλεί στη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης,
όπου τα µεταπτυχιακά είναι δωρεάν. Εξαιρώ το Ηνωµένο Βασίλειο. Θα επανέλθω.
Δωρεάν µεταπτυχιακά έχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
το οποίο έχει και έξοδα για τα µεταπτυχιακά, γιατί έχει εργαστήρια και άλλα αναλώσιµα. Δωρεάν µεταπτυχιακά έχει το Πάντειο
Πανεπιστήµιο και άλλα πανεπιστήµια της χώρας.
Δεύτερον, σε σχέση µε τις αµοιβές δεν ξέρω τι αντίληψη έχει
ο κ. Λοβέρδος για το πανεπιστήµιο µετά τα τόσα χρόνια που λείπει, αλλά η έννοια για πρόσθετη αµοιβή για µεταπτυχιακό είναι
εκτός καταστατικής λειτουργίας του ελληνικού πανεπιστηµίου.
Και εξηγώ τι εννοώ.
Ο πανεπιστηµιακός είναι µία περίοπτη θέση. Είναι µία θέση ευθύνης, είναι µια θέση δόξας -αν θέλετε- είναι µια θέση µέσω της
οποίας διδάσκει και ερευνά και αυτό είναι το καθήκον του. Αυτός
ο καθηγητής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε
ένα τµήµα και σε ένα πανεπιστήµιο. Πλήρους και αποκλειστικής
σηµαίνει ότι δεν έχει πάρεργα, δεν έχει τρόπους να γυρνάει
γύρω, γύρω και να µαζεύει λεφτά. Αν έχει πρόσθετες αποδοχές,
αυτές είναι, κατ’ αρχήν, τα συγγράµµατά του, τα συγγραφικά του
δικαιώµατα και ό,τι άλλο συνάδει µε αυτού του τύπου τη λειτουργία. Είναι πλήρους και αποκλειστικής, που σηµαίνει πλήρες ωράριο –αν έχει νόηµα το ωράριο- παρ’ ότι στους πανεπιστηµιακούς
τα ωράρια δεν λειτουργούν.
Είπε ο κ. Μητσοτάκης το πρωί την άλλη, τερατώδη φράση: «Ως
υπερωρία ο πανεπιστηµιακός να δουλεύει σε διπλανό µεταπτυχιακό». Η έννοια της υπερωρίας εδώ είναι αστεία. Αντίθετα µπορεί ενδεχοµένως κάποιος, επειδή έχει µια ειδικότητα και θέλει να
βοηθήσει ένα διπλανό τµήµα κατόπιν πρόσκλησης, να κάνει ένα
κοινό µεταπτυχιακό µάθηµα µεταξύ ενός πανεπιστηµίου και
άλλου πανεπιστηµίου, προφανώς, χωρίς καµµία αµοιβή.
Από κει και πέρα, εάν εσείς νοµίζετε ότι τα 1.200 ευρώ του πανεπιστηµιακού –δεν ξέρω πόσο είπατε, δεν ξέρω πόσο ακριβώς
είναι τώρα- είναι λίγα, βεβαίως και είναι λίγα. Όµως, αυτά τα λίγα
δεν γίνονται πολλά τσιµπολογώντας από τα δίδακτρα που πληρώνουν άλλοι σε άλλα µεταπτυχιακά. Δεν γίνεται έτσι το πράγµα.
Ταυτοχρόνως δεν µπορείτε να το λέτε αυτό, όταν ο µεν δοξασµένος πανεπιστηµιακός έχει αυτήν τη µικρή αµοιβή, αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει το περίφηµο brain drain και φεύγουν όλοι οι
νέοι επιστήµονες, γιατί δεν βρίσκουν χώρο να σταθούν µε τα
µισά από τα 1.200, είτε σαν έρευνα είτε σαν διδασκαλία. Τα πρόσθετα, λοιπόν, αυτά χρήµατα -αν και εφόσον υπάρχουν- να δοθούν σε τέτοιους νέους επιστήµονες. Να τελειώνουµε, λοιπόν,
µε όλη αυτή τη φλυαρία περί υποχρεωτικών διδάκτρων στα µεταπτυχιακά και πρόσθετων αµοιβών στους πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης πανεπιστηµιακούς.
Κάτι για τον κ. Τζαβάρα, ως προς τον µε τον οποίο πάντα αισθάνοµαι, ιδιαίτερη χαρά, όταν διασταυρώνουµε επιχειρήµατα,
περί του integrated master. Θα µε συγχωρέσετε, αλλά εδώ διαφωνούµε καθέτως, οριζοντίως και διαγωνίως για τον εξής λόγο:
Ξέρετε ότι υπάρχει ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης
ο οποίος διέπεται από µία διαδικασία –την περίφηµη διαδικασία
της Μπολόνιας- στην οποία πολλοί διαφωνούµε και στην οποία
διαδικασία –δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό- ισχυρές χώρες της Ευρώπης εξαίρεσαν από αυτήν τη διαδικασία τα εµβληµατικά τους
ιδρύµατα. Εντός διαδικασίας Μπολόνιας δεν είναι ούτε οι γαλλικές Grandes Ecoles ούτε η Οξφόρδη ούτε το Κέιµπριτζ ούτε το
Ιµπίριαλ ούτε τίποτα ανάλογο.
Οι δικές µας κυβερνήσεις τότε, υποτασσόµενες στα κελεύσµατα ενός µυστηριώδους πράγµατος που λεγόταν διαδικασία
της Μπολόνιας και στην οποία δεν ήµασταν υποχρεωµένοι να ενταχθούµε, λόγω αρχής επικουρικότητας -τα εκπαιδευτικά συστήµατα είναι δουλειά της κάθε χώρας χωριστά- κατά κάποιον τρόπο
ενταχθήκαµε.
Από κει και πέρα, για να λειτουργήσει ο χώρος της ανώτατης
εκπαίδευσης και της έρευνας, χρειάζονται αυτά που λένε «πιστωτικές µονάδες» -δεν µπαίνω σε λεπτοµέρειες- και άρα πρέπει το
πενταετές –ανέκαθεν- δίπλωµα του Πολυτεχνείου να αντιστοιχη-
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θεί µε κάποιο δίπλωµα ξένο. Εδώ έρχεται η Αγγλία, το Ηνωµένο
Βασίλειο, το οποίο έκαναν µε µιας µε µία µονοκοντυλιά, τα τέως
τριετή Polytechnics –άρα, κατώτερα από τα δικά µας ΤΕΙ- πανεπιστήµια. Αυτό σηµαίνει ότι το Bachelor των τέως Polytechnics
και νυν πανεπιστηµίων είναι ισότιµο µε το πενταετές Πολυτεχνείο. Το δε τετραετές των τέως Polytechnics, δηλαδή το Bachelor συν έναν χρόνο -τετραετές συνολικά- είναι ανώτερο, τυπικά,
για την Ευρωπαϊκή Ένωση απ’ ό,τι το πενταετές Πολυτεχνείο.
Αυτό εγώ ανέκαθεν το θεωρούσα εθνικό έγκληµα. Όσο αυτό
δεν οριστικοποιείται και δεν ολοκληρώνεται αποτελεί εθνικό έγκληµα. Τα υπόλοιπα δεν έχουν καµµία σχέση, τουλάχιστον, µε
αυτόν τον νόµο.
Τελειώνω εδώ λέγοντας ότι το όλο νοµοθέτηµα ανοίγει έναν
δρόµο -είναι πολλά σηµεία που ενδεχοµένως χρειάζονται βελτιώσεις, προσθήκες, αλλαγές στον δρόµο- σε σχέση µε το τερατούργηµα Διαµαντοπούλου, το οποίο ήταν τόσο µεγάλο
τερατούργηµα που γι’ αυτόν τον λόγο το διόρθωσε ο Αρβανιτόπουλος µετά, ένα οδωδός και τυµπανιαίο πτώµα, το οποίο όσο
παραµένει, συνεχίζει να διαλύει τα ελληνικά πανεπιστήµια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος, κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, από τη Χρυσή
Αυγή έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από λίγες ώρες γίναµε όλοι στο ίδιο έργο θεατές. Είχε
έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός, είχε έρθει ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και υποτίθεται ότι είχαν µια άγρια κόντρα, όπως γράφουν και τα διάφορα ειδησεογραφικά site. Όµως,
οι κύριοι αυτοί ουσιαστικά επιδόθηκαν πάλι σε µία καινοφανή αντιπαράθεση. Ακούσαµε από τον κ. Μητσοτάκη ότι θα καταργήσει
τον νόµο. Ήρθε στη συνέχεια ο κ. Τσίπρας και είπε «µα, επαναφέρουµε το πλαίσιο Γιαννάκου» για να τον φέρει σε δύσκολη
θέση. Επανήλθε ο κ. Μητσοτάκης, «προστατεύετε –λέει- τα εγκληµατικά στοιχεία». Διαβάζω τι έγραφε το διαδίκτυο σήµερα,
µετά από αυτές τις οµιλίες.
Ουσιαστικά, λοιπόν, τίποτα, µηδέν! Ερχόµαστε και συζητάµε
ένα νοµοσχέδιο για την ελληνική παιδεία και ουσιαστικά αναλωνόµαστε σε βερµπαλισµούς. Ο κ. Τσίπρας, βέβαια, είπε κι άλλα
πάρα πολύ ωραία. Συναγωνίστηκε µε τον κ. Μητσοτάκη για το
ποιος νοµοθετεί χειρότερα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή
µου. Συναγωνίζονταν εδώ επί πόση ώρα για το ποιος νοµοθετεί
χειρότερα, ποιος φέρνει περισσότερες τροπολογίες, ποιος καταστρατηγεί τον Κανονισµό της Βουλής. Αυτή ήταν η συζήτηση
των δύο, υποτίθεται, κορυφαίων πολιτικών της χώρας. Ποιος νοµοθετεί χειρότερα κι όχι ποιος νοµοθετεί καλύτερα.
Βέβαια, µας είπε ο Πρωθυπουργός κι άλλα ωραία, ότι το φοιτητοάσυλο των πανεπιστηµίων αποτρέπει µαζικές αστυνοµικές
επιχειρήσεις στα ιδρύµατα, ότι ο διάλογος που προηγήθηκε -και
µας έχουν ζαλίσει τόσα χρόνια για το περίφηµο άσυλο- ότι βασανίζει τη δηµόσια σφαίρα. Ακούστε πρόταση του Πρωθυπουργού, «βασανίζει τη δηµόσια σφαίρα». Το µόνο που βασανίζετε µε
το περίφηµο άσυλο είναι τα πανεπιστήµια και οι ίδιοι οι φοιτητές
που θέλουν οι άνθρωποι να σπουδάσουν. Μόνο αυτοί βασανίζονται.
Είπε ότι φταίνε οι φοιτητές που δεν µαζεύουν τους µπαχαλάκηδες, όχι το άσυλο. Τέτοια ωραία ακούσαµε σήµερα. Μάλλον ο
Πρωθυπουργός της χώρας νοµίζει ότι είναι ακόµα πρόεδρος κάποιας φοιτητικής παράταξης. Έχει ξεχάσει ότι κυβερνά µία ολόκληρη χώρα.
Αφού είπαµε για το άσυλο να επανέλθουµε, λοιπόν και να
πούµε ότι σαν Χρυσή Αυγή δεν αναγνωρίζουµε κανένα άσυλο σε
κανένα πανεπιστήµιο. Δεν αναγνωρίζουµε κανένα άβατο, όπως
είναι αυτό των Εξαρχείων, όπως είναι αυτές οι καταλήψεις στις
οποίες κάθε κυβέρνηση προσφέρει φως, νερό, τηλέφωνο για να
εξασκούν την επαναστατική τους γυµναστική τα καλόπαιδα των
βορείων προαστείων, τα πλουσιόπαιδα.
Το πανεπιστηµιακό άσυλο δεν χρησιµοποιείται για την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, χρησιµοποιείται για τη διακίνηση ναρκωτικών, µολότοφ, λαθροµεταναστών, γίνεται ορµητήριο για
επιδροµές κάθε είδους και κάθε φύσης. Όλα αυτά βέβαια συνέ-
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βαιναν για να µην κουνάει το χέρι ο κ. Μητσοτάκης. Επί κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, υποτίθεται ότι όλοι µαζί
είχαν καταργήσει αυτό το περίφηµο άσυλο, αλλά το διάστηµα
αυτό που υποτίθεται ότι είχε καταργηθεί, δεν είχε µπει ούτε ένας
αστυνοµικός µέσα σε πανεπιστήµιο. Οπότε αφήστε τα περί ανοµίας κ.λπ., κι εσείς της Νέας Δηµοκρατίας.
Οι φοιτητικές παρατάξεις είναι άλλη µάστιγα την οποία θα καταργήσει η Χρυσή Αυγή. Δεν έχουν κανένα απολύτως λόγο ύπαρξης.
Θα θέλαµε, επίσης, να ρωτήσουµε το άσυλο αυτό πώς ακριβώς χρησιµεύει στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
Συναγωνίζεστε, λοιπόν, στο ποιος θα καταργήσει το νοµοσχέδιο
του άλλου, ενώ θα µπορούσατε να κάνετε το εξής: Θα µπορούσατε να πάτε στο εξωτερικό, να βρείτε τέσσερα-πέντε πανεπιστήµια διεθνούς κύρους, τα οποία λειτουργούν εκατοντάδες χρόνια.
Υπάρχουν και τέτοια πανεπιστήµια στην Ευρώπη, στην Αµερική
και σε όλον τον κόσµο. Λειτουργούν εκατοντάδες χρόνια. Άρα κάτι
κάνουν σωστά οι άνθρωποι αυτοί. Να πάρετε τα µοντέλα από αυτά
τα πανεπιστήµια, να έρθετε εδώ στην Ελλάδα και να τα προσαρµόσετε στην ελληνική πραγµατικότητα.
Κι εµείς, εκεί θα συµφωνήσουµε µαζί σας, να νοµοθετήσουµε
όλοι µαζί, µε τριακόσιες ψήφους κι όχι µε εκατόν πενήντα τρεις
που θα υπερψηφίσετε αύριο, ούτως ώστε η παιδεία να µην αναταράσσεται για τις επόµενες δεκαετίες. Να νοµοθετήσουµε όλοι
µαζί κι αυτό που θα πούµε να ισχύει για πολλές δεκαετίες. Δεν
πρόκειται να το κάνετε αυτό, γιατί ο καθένας εξυπηρετεί τα συµφέροντά του και γι’ αυτό ο ένας Υπουργός αλλάζει τα νοµοθετήµατα του άλλου.
Εµείς θέλουµε τα πανεπιστήµια να είναι πραγµατικά κοσµήµατα, να είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας, να είναι ο
καθρέφτης της πατρίδος µας. Έτσι πρέπει να είναι όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όχι µόνο τα πανεπιστήµια, γιατί η παιδεία δείχνει το επίπεδο και την ποιότητα κάθε λαού.
Βέβαια, πώς να µιλήσουµε για ελληνική παιδεία, όταν στα περισσότερα σχολεία, ήδη, της πατρίδας µας, κυρίως της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τα ελληνόπουλα
είναι µειοψηφία. Είναι ένα θέµα τεράστιο. Μάλιστα, αύριο υπάρχει και µία επιτροπή η οποία θα µελετήσει το πρόβληµα της υπογεννητικότητας στην πατρίδα µας και η οποία -λέει- θα συζητήσει
µία µελέτη του 1993. Είσαστε πολύ πίσω. Σε λίγα χρόνια δεν θα
µιλάµε για ελληνική παιδεία, γιατί δεν θα συµµετέχουν τα ελληνόπουλα, δεν θα υπάρχουν ελληνόπουλα.
Θα ήθελα να πω πάρα πολλά. Θα κλείσω, όµως, στον όσο
χρόνο µου µένει, µε την εγκληµατική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ και
της εγκληµατικής οργάνωσης της Νέας Δηµοκρατίας.
Το ΠΑΣΟΚ, ήδη, την Παρασκευή συγκέντρωσε άλλα οκτώ χρόνια φυλακή κι έχει φτάσει τα σαράντα δύο χρόνια φυλακής -και
µάλιστα, δεν είναι τυχαία στελέχη του, αλλά υπουργοί της κυβέρνησης Σηµίτη- και έχοντας παραγραφεί τα βασικά τους αδικήµατα. Έφαγε ο Μαντέλης οκτώ χρόνια, ενώ έχει παραγραφεί
το αδίκηµά του για τη δωροδοκία, το οποίο επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.
Τα εγκλήµατα εναντίον του ελληνικού λαού δεν παραγράφονται ποτέ. Με κυβέρνηση Χρυσής Αυγής όλα αυτά θα έρθουν στο
φως και κανένας δεν πρόκειται να µείνει στο απυρόβλητο.
Υπάρχει, όµως, κι ένας άλλος, ο οποίος βρέθηκε να είναι το
δεξί χέρι του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έχει περάσει, δυστυχώς,
από αυτά εδώ τα Έδρανα. Εάν ήταν ένα τυχαίο, όχι µέλος της
Χρυσής Αυγής, αλλά ένας τρίτος ξάδελφος ενός που είχε περάσει απ’ έξω από γραφεία της Χρυσής Αυγής, θα είχε γίνει πρώτο
θέµα. Μιλάµε για έναν πρώην Βουλευτή -Νίκος Γεωργιάδης είναι
το όνοµά του, εσείς της Νέας Δηµοκρατίας- ο οποίος είχε µια
περίεργη συνήθεια: Ήθελε να πηγαίνει µε ανήλικα αγοράκια.
Αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς, έχει περάσει από αυτά τα έδρανα
και ήταν το δεξί χέρι, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, του Προέδρου σας. Ήταν ο επικεφαλής της καµπάνιας του για να γίνει
Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας και δεν βγάζετε άχνα.
Για όσους, λοιπόν, αφελείς πιστεύουν ακόµα ότι η Νέα Δηµοκρατία στηρίζει το τρίπτυχο πατρίς-θρησκεία-οικογένεια, µπορούν να συνεχίσουν να πιστεύουν τη Νέα Δηµοκρατία και τα
µεγάλα της λόγια, τη Νέα Δηµοκρατία των παιδόφιλων, του κ.
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Γεωργιάδη, τη Νέα Δηµοκρατία των τρανσέξουαλ του κ. Μητσοτάκη.
Για κάποιους άλλους, όµως, που πραγµατικά πιστεύουν στο
πατρίς-θρησκεία-οικογένεια, υπάρχει η Χρυσή Αυγή.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θιχθήκατε για τις αλήθειες που ακούγονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, θίγεται το Κοινοβούλιο, δεν θίγονται οι Βουλευτές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Είστε εκπρόσωπος
ενός κόµµατος στην Έδρα κι έχετε πει απαράδεκτα πράγµατα.
Προσαρµοστείτε στον ρόλο του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
του χώρου σας. Αν είναι δυνατόν!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τι είναι απαράδεκτο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Θέλετε κάτι, κύριε
Παππά; Ακούσατε τι είπε ο συνάδελφός σας; Εσείς τα δέχεστε;
Αυτά που είπε τα δέχεστε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δύο ώρες τους είχε τους
τραβεστί στο γραφείο του ο κ. Μητσοτάκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, είναι δυνατόν;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Βρίσκεται στην ελληνική δικαιοσύνη και µάλιστα, πριν από έναν µήνα
πήρε αναβολή ο κ. Γεωργιάδης. Αυτός προσβάλλει το ελληνικό
Κοινοβούλιο, γιατί έχει περάσει από τα έδρανα της ελληνικής
Βουλής ένας παιδόφιλος, κυριολεκτικά, ο οποίος είναι και συνεργάτης του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, τέτοιου επιπέδου οµιλία δεν έχει ξαναγίνει στην Βουλή. Το αντιλαµβάνεστε αυτό που σας λέω;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν σας προσβάλλω εγώ που
το λέω και όχι αυτός που είναι παιδόφιλος και το αναφέρω...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σε τέτοιο επίπεδο δεν
έχει ξαναγίνει οµιλία στη Βουλή!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια δεν έχει ξαναγίνει οµιλία
και ούτε έχει ξαναυπάρξει παιδόφιλος πρώην Βουλευτής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, δεν το καταλαβαίνετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, σας µιλάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας παρακαλώ, δεν
καταλαβαίνετε τι λέτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλάµε για νοµοσχέδιο της παιδείας και σας λέω ότι η Νέα Δηµοκρατία έτσι αντιλαµβάνεται την
παιδεία. Είχε δεξί χέρι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ζητάω συγγνώµη από
το Σώµα. Δεν µπορεί να γίνει τίποτε άλλο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητάτε συγγνώµη; Για τον κ. Γεωργιάδη, δεν έχετε να πείτε κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας παρακαλώ πολύ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τον καλύπτετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Τζαβάρα, αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορώ να κάνω τίποτε παραπάνω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να ακούσουµε και τον κ. Τζαβάρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δεν καταλαβαίνει ο
κύριος συνάδελφος τι λέει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Τζαβάρα, το αρνείστε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Η χυδαιότητα έχει ένα όριο.
Είναι η Χρυσή Αυγή. Είναι η προσωποποίηση της αντικοινοβουλευτικής χυδαιότητας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τον καλύπτετε, κύριε Τζαβάρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ποιον καλύπτω, κύριε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τον ξέρετε τον κ. Γεωργιάδη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κατ’ αρχάς είναι τέτοιο το επίπεδό σας που δεν αντιλαµβάνεστε σε ποιο χώρο βρίσκεστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το δικό σας επίπεδο. Mα καλύπτετε έναν παιδόφιλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Να σας πω, όµως, κάτι; Δεν
φταίτε εσείς. Φταίνε αυτοί που σας στέλνουν στη Βουλή. Φταίνε
αυτοί που µε τη δική σας παρουσία εδώ αµαυρώνουν τη δηµοκρατία. Αυτή είναι η ιστορία µε εσάς. Γιατί ακριβώς η ψυχή σας
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είναι τόσο µαύρη όσο και το επίπεδο του πολιτισµού που υπηρετείτε που είναι ο φασισµός αυτοπροσώπως. Αυτό ήθελα να πω!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τον καλύπτετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τελειώσει. Να µην γράφονται στα Πρακτικά. Δεν θα γράφονται στα Πρακτικά από εδώ και πέρα αυτά που ακούγονται.
Έχετε τελειώσει! Παρακαλώ να κλείσει το µικρόφωνο. Το µικρόφωνο έχει κλείσει. Δεν γράφονται στα Πρακτικά. Ο επόµενος
οµιλητής είναι ο κ. Ακριώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνω. Εγώ ζητάω συγγνώµη από
το Σώµα. Δεν µπορούσα να κάνω τίποτε περισσότερο. Με συγχωρείτε πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε; Θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Τζαβάρα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Νοµίζω ότι κάποια στιγµή πρέπει να ασχοληθούµε σοβαρά µε την εµφάνιση κάποιων τύπων οι
οποίοι στο όνοµα της ιδιότητάς τους προσβάλλουν αξίες και
αρχές της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού.
Με το να τους ακούµε αδιαµαρτύρητα, µε το να τους δίνουµε
βήµα και να τους δηµιουργούµε την εντύπωση ότι εµείς εδώ δεν
κάνουµε τίποτε άλλο από το να τους ανεχόµαστε, θεωρώ ότι
προσφέρουµε πολύ κακή υπηρεσία στη δηµοκρατία. Από εµάς η
δηµοκρατία απαιτεί να την υπερασπιστούµε.
Αυτές οι χυδαιότητες που ακούσαµε προηγουµένως, όσα εξέµεσε κυριολεκτικά αυτός ο τύπος που ανέβηκε στο Βήµα και
θεωρώ ότι µόλυνε αυτό το δηµοκρατικό Βήµα µε την µαύρη
κουλτούρα που υπηρετεί, είναι για εµένα όριο. Δεν µπορούµε
πλέον να τα ανεχόµαστε αυτά, κύριε Πρόεδρε.
Όποιος δεν µπορεί να αντιληφθεί ότι αυτά που λέει δεν έχουν
καµία σχέση µε τον δηµοκρατικό πολιτισµό -τον οποίο είναι υποχρεωµένοι οι Βουλευτές να υπηρετούν- και όποιος δεν σέβεται
το χώρο, δεν µπορούµε να τον σεβαστούµε. Εδώ όποιος µπαίνει
σε αυτήν εδώ την Αίθουσα θα πρέπει πρώτα, πρώτα να κάνει αυτοκάθαρση, να αφήνει τη µαύρη του ψυχή και το µαύρο επίπεδο
του πολιτισµού που υπηρετεί έξω από την πόρτα αυτής εδώ της
Αίθουσας. Διαφορετικά, έχουµε υποχρέωση να αµυνθούµε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Αντιλαµβάνοµαι την
οργή σας. Να ολοκληρώσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δεν έχετε τον λόγο,
κύριε Παππά. Αποκλείεται!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ποιο προσωπικό; Ποιο
είναι το προσωπικό σας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Επί προσωπικού για αυτά που είπε ο κ.
Τζαβάρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας παρακαλώ πάρα
πολύ! Αντί να σηκωθείτε να διαµαρτυρηθείτε για αυτά που ακούσαµε από τον συνάδελφό σας, θέλετε και τον λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δεν έχετε τον λόγο!.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα πρέπει να διαγραφεί από τα Πρακτικά
η λέξη που είπε ο κ. Τζαβάρας «αυτός ο τύπος». Η υποκρισία του
κ. Τζαβάρα είναι περισσή. Το δήθεν κόµµα του «πατρίς-θρησκείαοικογένεια» να έχει στους κόλπους του παιδόφιλους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Παρακαλώ, ξεκινήστε
την οµιλία σας, κύριε Ακριώτη. Αυτά που λέτε εσείς θα γράφονται στα Πρακτικά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Το γεγονός ότι δεν σεβόµαστε το
χώρο είναι αρκούντως…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση σήµερα στον απόηχο δύο σηµαντικών γεγονότων.
Πρώτα η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές µετά από χρόνια
αποκλεισµού και περιθωριοποίησης, σηµατοδοτεί την αρχή της
µεγάλης επιστροφής για τη χώρα µας, το τέλος της επιτροπείας.
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Είναι µία χειροπιαστή προοπτική ότι το 2018 προδιαγράφεται το
έτος της µεγάλης εξόδου από τα µνηµόνια και την επιτροπεία.
Δεύτερον, το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο της Στερεάς Ελλάδας, το δεύτερο µετά τη δυτική Μακεδονία, πριν από
λίγες µέρες στη Λαµία σηµατοδότησε επίσης τη συνέργεια της
κεντρικής Κυβέρνησης και των δυνάµεων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Στο κάλεσµα του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης ανταποκρίθηκε το σύνολο των
εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών χωρίς εξαιρέσεις.
Τα δυο αυτά γεγονότα αποκάλυψαν τον κατήφορο που έχει
πάρει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Η απόπειρα να µειωθεί και να
ευτελιστεί η έξοδος στις αγορές ως ένα γεγονός µηδαµινής σηµασίας δεν µπορεί να αποκρύψει την αµηχανία της Νέας Δηµοκρατίας µπροστά στα νέα δεδοµένα της ελληνικής οικονοµίας.
Οι δε εκκλήσεις του αρχηγού της στα στελέχη του κόµµατος για
να µποϊκοτάρουν µε την απουσία τους το συνέδριο της Λαµίας
έπεσαν στο κενό. Τα στελέχη αγνόησαν τις παράδοξες και παράταιρες κανονιές του κ. Μητσοτάκη µε πρώτον από όλους τον
Περιφερειάρχη της Στερεά Ελλάδας κ. Μπακογιάννη, που ανταποκρίθηκε µε διάθεση στενής συνεργασίας στο κάλεσµα του
Πρωθυπουργού.
Φαίνεται ότι οι κακόηχες ακροδεξιές συγχορδίες σας δεν απωθούν µόνο τους αντίπαλους ιδεολογικά πολίτες αλλά ηχούν φάλτσα και στα δικά σας στελέχη πλέον, κλείνουν τα αυτιά τους γιατί
νιώθουν αποξενωµένα από την ακραία εξαλλοσύνη της αντιπολίτευσης που ασκείτε. Δικαίως και επάξια ο αρχηγός της Νέας
Δηµοκρατίας θα διεκδικούσε τον τίτλο του κακοφωνίξ της ελληνικής πολιτικής ζωής.
Η Νέα Δηµοκρατία ως παράταξη του κοινωνικού φιλελευθερισµού σύρεται από τον σηµερινό αρχηγό της στα θολά νερά του
ακροδεξιού λαϊκισµού. Όλα αυτά όµως αποτυπώνονται ανάγλυφα και στον τρόπο που αντιπολιτεύεται το παρόν νοµοσχέδιο
η Νέα Δηµοκρατία. Στον αντίποδα της νεοφιλελεύθερης αντίληψης αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί µία ουσιαστική παρέµβαση
των πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που ξεκίνησαν τον Γενάρη του 2015 συµπεριλαµβανοµένης της εµπειρίας που αποκτήθηκε στα δυόµισι αυτά χρόνια.
Στο σηµείο αυτό θέλω να τονίσω ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι
ένα µόνο από µια σειρά παρεµβάσεων που µετασχηµατίζουν συνολικά τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας
στη χώρα µας.
Προκηρύξαµε πεντακόσιες θέσεις ΔΕΠ τους τελευταίους δώδεκα µήνες έναντι µηδενικών προκηρύξεων τα προηγούµενα
πέντε χρόνια. Επιπλέον πεντακόσιες θέσεις θα δοθούν εντός του
2018. Κόπτεστε, κύριοι, για τη διαρροή επιστηµονικού προσωπικού στο εξωτερικό. Πόσες θέσεις ΔΕΠ προκηρύξατε επί των κυβερνήσεων σας; Καµµία.
Ενισχύουµε ουσιαστικά το Πρόγραµµα Υποτροφιών συνολικού
ύψους 202,5 εκατοµµυρίων ευρώ για τα τέσσερα επόµενα χρόνια
για πάνω από δέκα χιλιάδες προπτυχιακούς και επτάµισι χιλιάδες
µεταπτυχιακούς υποψήφιους διδάκτορες, µεταδιδάκτορες µε
στόχο την ανάσχεση του brain drain, την ενίσχυση της έρευνας
και των παραγωγικών δυνάµεων. Κόπτεστε, κύριοι της αντιπολίτευσης, για την αριστεία, αλλά πόσα ευρώ δώσατε σε υποτροφίες για τα καλύτερα µυαλά της χώρας; Μηδέν.
Καθιερώνουµε και χρηµατοδοτούµε τον θεσµό του ακαδηµαϊκού υποτρόφου για νέους επιστήµονες που θέλουν να αποκτήσουν διδακτική εµπειρία στα ΑΕΙ µε κονδύλια 42 εκατοµµυρίων
ευρώ και τρεις χιλιάδες επτακόσιους ωφελούµενους. Τι κάνατε
εσείς για τους υποψήφιους διδάκτορες, που χρησιµοποιούνται
ακόµη και σήµερα για να καλυφθούν διδακτικές ανάγκες των ΑΕΙ
χωρίς την παραµικρή αναγνώριση της διδακτικής τους προϋπηρεσίας; Μηδέν, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Την ίδια στιγµή µε το νοµοσχέδιο αυτό ενισχύουµε τα ακαδηµαϊκά κριτήρια για την πρόσβαση στα µεταπτυχιακά και τη δωρεάν πρόσβαση των οικονοµικά αδύναµων φοιτητών.
Επαναφέρουµε ρητά τον θεσµό του πανεπιστηµιακού ασύλου.
Το ΔΗΣΥ, το ΠΑΣΟΚ επαίρεται γιατί ψήφισε υπέρ του ασύλου
το 1982 όταν το ίδιο µε την ψήφο του το κατήργησε το 2011.
Πότε είχε δίκιο; Η κατάργηση του ασύλου το 2011 τι έλυσε
άραγε; Για όλα τα στραβά διατείνεστε ότι φταίει το άσυλο. Αυτή
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η φάλτσα ακροδεξιά φωνή ότι δηλαδή φταίει το άσυλο δεν έλυσε
τίποτα.
Το άλλο µεγάλο θέµα για το οποίο γίνεται αντιπαράθεση, είναι
το ζήτηµα της φοιτητικής συµµετοχής στα συλλογικά όργανα.
Άραγε, δεν θέλετε ενεργούς φοιτητές να συµµετέχουν στα δρώµενα του πανεπιστηµίου; Θέλετε µήπως πελάτες και µόνο; Δεν
είδατε τελικά ποιοι ήταν οι φορείς της διαπλοκής στα πανεπιστήµια όλα αυτά τα χρόνια; Μήπως δεν ήταν πρωταγωνιστές της
διαπλοκής καθηγητές που προσέγγιζαν φοιτητές;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατανοούµε την απέχθεια της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ γι’ αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι
η απέχθεια προς τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Είναι η απέχθεια
προς τη διαφάνεια και τις ανοιχτές διαδικασίες στη διοίκηση.
Είναι η απέχθεια απέναντι στη θέσπιση υγιών κανόνων. Είναι η
απέχθεια για τη συνύπαρξη, τη συνεννόηση και τη σύνθεση απόψεων. Είναι η αλλεργία σας για την αντιπροσωπευτικότητα. Είναι
η εκλεκτική σας συγγένεια µε τη διαπλοκή. Η αγάπη σας για τα
στεγανά κυκλώµατα εξουσίας. Είναι η σκανδαλώδης έγνοιά σας
για τις οµάδες συµφερόντων και την ανεξέλεγκτη δράση τους
στο χώρο των πανεπιστηµίων.
Οραµατίζεστε ένα αυταρχικό αστυνοµικό κράτος όταν εµείς
οραµατιζόµαστε µία ευνοµούµενη πολιτεία και κράτος δικαίου
µε σεβασµό στα δικαιώµατα και τις ελευθερίες. Οραµατίζεστε
ένα αστυνοµοκρατούµενο πανεπιστήµιο που θα διοικείται µε τον
βούρδουλα. Εµείς υλοποιούµε ένα πανεπιστήµιο ενιαίο χώρο εκπαίδευσης και έρευνας µε δηµοκρατική λειτουργία και ανοιχτές
δηµοκρατικές διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οραµατίζεστε µία κοινωνία-φυλακή. Εµείς οραµατιζόµαστε µία
ανοιχτή, ελεύθερη κοινωνία δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να µην επαναλάβω κάτι το οποίο έχει ειπωθεί, είτε από εµένα, είτε από
άλλον Βουλευτή. Σε ορισµένες περιπτώσεις αυτό είναι εύκολο.
Δηλαδή, αν θελήσει κανείς εδώ να προβάλει κάτι καλό και θετικό,
µάλλον δεν έχει τον φόβο να επαναλάβει κάτι, γιατί συνήθως
αυτά που ακούγονται είναι επιθέσεις κατά του νοµοθετήµατος ή
των πρακτικών οι οποίες έχουν προηγηθεί.
Έναν καλό λόγο θα ήθελα να πω στον Βουλευτή, τον κ. Δαβάκη.
Σέβοµαι την ενόχλησή του για το γεγονός ότι το κόµµα του ακούει
µία κριτική ότι είναι κόµµα των βορείων προαστίων. Ειλικρινή
θεωρώ την ενόχλησή του και πραγµατικά την προσέχω. Όµως,
υπάρχει κάτι αντικειµενικό. Πώς µπορεί να εξηγηθεί ότι το κόµµα
αυτό, η Νέα Δηµοκρατία, προβάλλει ένσταση αντισυνταγµατικότητας για το γεγονός ότι ο Υπουργός ελέγχει τα υπερβολικά δίδακτρα στα µεταπτυχιακά και µπορεί να αναπέµψει στο πανεπιστήµιο µε κάποια πρόβλεψη στην περίπτωση που τα δίδακτρα
αυτά είναι υπερβολικά, όπου δεν υπάρχουν προβλέψεις για τους
φοιτητές οι οποίοι έχουν χαµηλό εισόδηµα ή εν πάση περιπτώσει
είναι αδύνατοι. Εδώ έχουµε να κάνουµε µε µία περίπτωση, η οποία
προφανώς αφορά έλεγχο, υπέρ της συνταγµατικότητας, υπέρ των
φτωχών, υπέρ της δυνατότητας να υπάρχει πρόσβαση στην παιδεία ακόµη και για τους αδύνατους. Βεβαίως, ο έλεγχος υπέρ της
συνταγµατικότητας είναι αυτονόητο ότι µπορεί να συµβεί στα
πλαίσια της συνταγµατικά προβλεπόµενης εποπτείας από τον
Υπουργό. Γνωρίζετε όλοι ότι ο Υπουργός µέχρι σήµερα ανέκαθεν
µπορούσε να ασκεί έλεγχο νοµιµότητας στις κρίσεις των καθηγητών. Αν µπορεί να ασκήσει έλεγχο νοµιµότητας, γιατί όχι να ασκήσει και έναν έλεγχο συνταγµατικότητας και µάλιστα µε έναν τρόπο
ο οποίος ασφαλώς σέβεται τα πανεπιστηµιακά θέσµια και την αυτοδιοίκηση των πανεπιστηµίων, αφού στο πανεπιστήµιο αναπέµπει
τη σχετική κρίση.
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Ο δεύτερος καλός λόγος που θέλω να πω είναι για το ελληνικό
πανεπιστήµιο. Ξέρετε, έτσι όπως περιγράφεται το ελληνικό πανεπιστήµιο -µε το άσυλο το οποίο έχει δήθεν οδηγήσει σε κατάρρευση και συνδέεται µε την επιθυµία των Ελλήνων φοιτητών να
φύγουν έξω- από ορισµένους οµιλητές και από τον αρχηγό της
Νέας Δηµοκρατίας, θα έπρεπε κανείς να απορεί πώς το ελληνικό
πανεπιστήµιο παράγει τόσο καλούς πτυχιούχους.
Έχουµε όµως δυνατότητα να δούµε αξιολογηµένη την προκοπή των Ελλήνων πτυχιούχων στο µέτρο που γνωρίζουµε την
καλή τους πορεία σε πανεπιστήµια εξωτερικού, όταν πηγαίνουν
έξω. Ξέρετε, εδώ ακούγονται πολλά χωρίς απόδειξη, αλλά η
καλή πορεία των Ελλήνων φοιτητών -ήδη και πριν από το 2010
και κατά τη δεκαετία του 1990- έξω είναι κάτι το οποίο µπορεί να
µετρηθεί. Για παράδειγµα, οι νοµικές σχολές, για να αναφέρω
ένα πολύ οικείο σε εµένα παράδειγµα, καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις στον κόσµο στους διαγωνισµούς εικονικής δίκης. Η
Νοµική Αθήνας και η Νοµική Θεσσαλονίκης. Αυτό το πανεπιστήµιο, αυτές οι Νοµικές, που πάντως «µαστίζονται» πότε-πότε και
από κάποιες εκδηλώσεις, από κάποιες καταλήψεις κ.λπ. τα καταφέρνουν. Πώς συµβαίνει αυτό;
Επίσης, δεν ξέρω εάν το έχετε υπ’ όψιν σας, αλλά η συµµετοχή
Ελλήνων πτυχιούχων σε διαγωνισµούς ερευνητικούς ή σε υποτροφίες και µάλιστα δηµόσιες υποτροφίες ξένων πανεπιστηµίων
είναι πολύ υψηλή και πολύ υψηλότερη από το ποσοστό συµµετοχής του ελληνικού πληθυσµού στον ευρωπαϊκό πληθυσµό.
Πώς εξηγείται αυτό να έχει παραχθεί από ένα πανεπιστήµιο, το
οποίο λοιδορείται ιδίως από τις παραµονές της ψήφισης του
ν.4009 και στη συνέχεια διαρκώς µέχρι σήµερα;
Νοµίζω ότι πρέπει να συγκεντρωθούµε στην ουσιαστική συζήτηση, πώς η παιδεία µας θα προαχθεί. Νοµίζω ότι από αύριο και
µετά, όταν ο νόµος θα ψηφιστεί, η χώρα µας θα έχει ένα πολύ
καλό πλαίσιο λειτουργίας µεταπτυχιακών. Αυτό θα την βοηθήσει
ιδιαίτερα για το µέλλον της. Είναι δεδοµένο και ευνόητο ότι η δυσκολία των πτυχιούχων µας να µπορέσουν να βρουν εργασία
σύµφωνα µε την ειδικότητά τους στη χώρα µας δεν οφείλεται
στην ποιότητα του πτυχίου τους, αλλά είναι ένα θέµα που αφορά
την αγορά.
Θέλω να πω έναν καλό λόγο και προς το επιτελείο το οποίο
παρήγαγε αυτόν τον νόµο, βλέποντας µε πόση προσοχή έχει
σχεδιαστεί και η νοµοθεσία που αφορά τα µεταπτυχιακά, αλλά
και η επιστροφή της διοίκησης του πανεπιστηµίου σε έναν τρόπο
ορθολογικό, αξιοκρατικό και δηµοκρατικό, όπως προσπάθησα
να εξηγήσω προηγουµένως.
Να πω, επίσης, για την κριτική, η οποία έχει ειπωθεί σε σχέση
µε τις θετικές αλλαγές που επιφέρει το νοµοθέτηµα, πέρα από
το ότι είναι κατά τη γνώµη µου άστοχη και αβάσιµη, αφορά λεπτοµέρειες. Ξέρετε, αυτός εδώ ο νόµος επαναφέρει στη Σύγκλητο των ελληνικών πανεπιστηµίων όλους τους προέδρους.
Αυτό είναι µια πάρα πολύ σηµαντική αλλαγή. Το πανεπιστήµιο
ξαναποκτά το όνοµα πανεπιστήµιο χάρις σ’ αυτήν.
Τι αντιτείνεται ως ελάττωµα του νέου τρόπου διοίκησης; Το
ότι θα εκλέγονται διαφορετικά οι αντιπρυτάνεις από τους πρυτάνεις. Νοµίζω ότι σωστό είναι. Όµως, και να µην ήταν, νοµίζετε
ότι για τον κόσµο αυτό είναι το κρισιµότερο θέµα και δεν είναι
το γεγονός ότι πια το πανεπιστήµιο διοικείται από τους εκπροσώπους όλων των επιστηµών;
Όλες οι άλλες λεπτοµέρειες, όπως αυτή που άκουσα σαν κριτική για τον θεσµό του ασύλου και πώς θα ξεχωρίζει το πρυτανικό συµβούλιο το κακούργηµα από το πληµµέληµα, συγγνώµη,
αλλά από το 1982 που ισχύει ο νόµος µέχρι το 2011, που ήρθε ο
ν.4009, δεν καλούσε ο νόµος την επιτροπή να ξεχωρίζει το κακούργηµα από το πληµµέληµα; Διατύπωσε κανείς την απορία
πώς θα γίνει αυτό; Δεν είναι ευνόητο, δεν είναι γνωστό και στον
µέσο πολίτη, εάν θέλετε, πώς ξεχωρίζει το κακούργηµα από το
πληµµέληµα; Με βάση την ποινή, την οποία γράφει ρητά καθένας
νόµος. Εάν η ποινή είναι πάνω από πέντε χρόνια, είναι κακούργηµα. Εάν είναι κάτω από πέντε χρόνια, είναι πληµµέληµα. Χρειάζεται να ρωτήσεις νοµικό σύµβουλο για να το καταλάβεις αυτό;
Ούτε καν φοιτητής νοµικής δεν χρειάζεται να είναι κανείς, για να
µπορέσει να καταλάβει εάν ένα έγκληµα, µε βάση την ποινή η
οποία απειλείται, είναι πληµµέληµα ή κακούργηµα. Αυτό θα απο-
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τελέσει δυσλειτουργία;
Κοιτάξτε, νοµίζω ότι η συζήτηση για το άσυλο δεν µπορεί από
το 2011 και µετά να διεξάγεται όπως διεξαγόταν προηγουµένως.
Γιατί από το 2011 και µετά µας είναι δεδοµένο ότι παρά την κατάργηση του θεσµού, ο οποίος έπαψε να ισχύει από το 2011 και
θα ισχύσει και πάλι από τώρα και µετά, η κατάσταση στο πανεπιστήµιο δεν άλλαξε ή ιδίως δεν άλλαξε προς το καλύτερο. Άρα
τα αίτια πρέπει να τα ψάξουµε αλλού για τη βία η οποία υπάρχει
σε όλη την ελληνική κοινωνία και στον πανεπιστηµιακό χώρο.
Εποµένως, από την άποψη αυτή, το νοµοσχέδιο µε τη ρύθµιση
του για το άσυλο όχι µόνο δηµιουργεί ένα κλίµα ελεύθερης διαβούλευσης, την οποία έχει ανάγκη το ελληνικό πανεπιστήµιο,
αλλά επίσης µπορεί να συµβάλει σε µία σοβαρή συζήτηση, για
να έχουµε ένα πανεπιστήµιο, το οποίο θα είναι απαλλαγµένο από
κρούσµατα βίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Θεοχάρης Θεοχάρης, Ανεξάρτητος Βουλευτής, έχει τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τον Πρωθυπουργό,
όπως και εσείς, να µιλάει για δηµοκρατία, για δηµόσια πανεπιστήµια, για έρευνα που κρατάει ή που θα κρατάει τους Έλληνες
στη χώρα µας.
Δεν τον άκουσα, όµως, να αποσύρει τις διατάξεις που αναγκάζουν τους συµβολαιογραφικούς συλλόγους να κάνουν κατάτµηση και απευθείας ανάθεση του έργου της πλατφόρµας των
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών στον συντοπίτη του Υπουργού
του κ. Κοντονή. Δεν τον άκουσα να µας λέει ότι το νοµοσχέδιο
που κατατροπώνει τον ιδιωτικό τοµέα υπάγει στο ιδιωτικό δίκαιο
τους συµβολαιογραφικούς συλλόγους.
Το νοµοσχέδιο της «δηµοκρατίας» καταργεί φασιστικά τη θέση
βοηθού νοµικού συµβούλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Συµβάσεων, γιατί τόλµησε να πει πως η κατάτµηση αυτή είναι
παράνοµη, να ξεσκεπάσει δηλαδή τις παρανοµίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Τσακαλώτος έκανε µία σοφιστεία. Μας είπε προηγουµένως ότι τα πανεπιστήµια ή είναι αυταξία ή είναι εργαλεία. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τα
πανεπιστήµια είναι αξία. Τα χρειαζόµαστε για να πετύχουµε κάτι.
Το ίδιο εξάλλου µας λέει η Χάνα Άρεντ για τη δηµοκρατία: Τη θέλουµε για να πετύχουµε κάτι, για να πετύχουµε την ισότητα.
Τι τα χρειαζόµαστε, λοιπόν, τα πανεπιστήµια; Για να παράγουν
γνώση; Η γνώση θέλει ήρεµο ακαδηµαϊκό περιβάλλον, όχι ρωµαλέο φοιτητικό κίνηµα, να στείλω σε λίγα χρόνια τις κόρες µου
στα πανεπιστήµια και αντί να σπουδάζουν, να περιφρουρούν το
πανεπιστήµιο από τους ναρκοµανείς. Η γνώση θέλει τα ακαδηµαϊκά κριτήρια να πρωτεύουν, όχι να µπαίνουν άλλα κριτήρια στη
µέση, όπως πώς να διαχειριστούµε µε αδιαφάνεια τη φοιτητική
µέριµνα.
Γιατί αφού κατήγγειλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εδώ από αυτό
το Βήµα πριν λίγες ώρες τι συνέβαινε στα πανεπιστήµια από τις
φοιτητικές παρατάξεις, τους ξαναδίνετε δύναµη και ισχύ;
Τι τα χρειαζόµαστε τα πανεπιστήµια; Για να παράγουν πλούτο;
Ο πλούτος θέλει έρευνα συνδεδεµένη µε την παραγωγή, ώστε
να αποδεικνύουµε επιστηµονικά την ανωτερότητα των ελληνικών
προϊόντων. Εάν δεν συνδεθεί το πανεπιστήµιο να προωθήσει τις
ελληνικές φυλές κατσικιών, για παράδειγµα, µε ισπανικά κατσίκια, πώς θα πείσουµε ότι η φέτα είναι ελληνική; Δεν γίνεται. Γι’
αυτό χάνουµε στα διεθνή fora αυτές τις µάχες.
Ο πλούτος θέλει να προσελκύσουµε τα αραβόπουλα, τα ρωσόπουλα και τα κινεζόπουλα, να έρθουν εδώ να σπουδάσουν αλλά και όποιος από την υπόλοιπη υφήλιο θέλει να κάνει
κλασσικές σχολές µπορεί για ένα χρόνο να έρχεται εδώ στην Ελλάδα- όχι να καταργήσουµε στην πράξη και τα αγγλόφωνα µεταπτυχιακά τµήµατα.
Για παράδειγµα, το καινοτόµο µεταπτυχιακό πρόγραµµα τοξικολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας που προσελκύει φοιτητές από όλον τον κόσµο, γιατί φέρνει καθηγητές από όλον τον
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κόσµο, τώρα πια µε το νέο νοµοσχέδιο θα κλείσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ποιο είπατε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Η τοξικολογία στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν κλείνει. Μην λες τέτοια
πράγµατα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αν δεν ξέρετε, ορίστε η
µελέτη της Εθνικής Τράπεζας για το τι µπορεί να δώσει άµεσα η
τριτοβάθµια εκπαίδευση της χώρας µας. Προσέλκυση εκατόν
δέκα χιλιάδων αλλοδαπών φοιτητών και των διδάκτρων τους και
αύξηση του δυνητικού ΑΕΠ κατά µία µε δύο µονάδες ετησίως.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα µελέτη, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο της Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι τα χρειαζόµαστε τα πανεπιστήµια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Για να παράξουµε δηµοκρατικούς πολίτες; Ο δηµοκρατικός πολίτης είναι αυτός που δεν ανέχεται την ανοµία. Γιατί οι
νόµοι στη δηµοκρατία είναι νόµοι των πολιτών. Ξεσκονίστε τον
Καστοριάδη σας. Ο κ. Τζαβάρας είδα προηγουµένως ότι τον έχει
διαβάσει.
Ο δηµοκρατικός πολίτης είναι αυτός ο οποίος ανέχεται την αντίθετη άποψη, όχι αυτός που µε άλλοθι το άσυλο, στο οποίο µας
γυρίζετε στο 1982, εµποδίζει να ακουστούν άλλες απόψεις στο
αµφιθέατρο.
Μας είπε ο κ. Φίλης για το άσυλο, που είναι δηµοκρατική κατάκτηση. Το άσυλο είναι από την ίδρυση των πανεπιστηµίων. Από
τον 19ο αιώνα µας έρχεται. Είναι εθιµικό δίκιο από την αρχή. Το
επικαλούνται φοιτητές στην εξέγερση του 1897.
Τι τα χρειαζόµαστε τα πανεπιστήµια; Για να εγχειρίζουν εφόδια
στους αυριανούς δρώντες της οικονοµικής δραστηριότητας;
Στον 21ο αιώνα, για µία χώρα σαν τη δική µας, τρεις είναι οι
πυλώνες της ανάπτυξης: Υπηρεσίες στον άνθρωπο µε αιχµή τον
τουρισµό µας. Δηµιουργικές βιοµηχανίες µε αιχµή την ιστορία
µας. Εκπαίδευση και καλλιέργεια. Συνεχής κατάρτιση µε αιχµή
τα πανεπιστήµιά µας. Όχι όµως αυτά τα πανεπιστήµια, κύριε
Υπουργέ. Αυτά δεν δίνουν εφόδια για τον 21ο αιώνα στους φοιτητές τους. Αυτά φτιάχνουν υπαλλήλους χωρίς εφόδια, υποχείρια των αφεντικών τους για τις επόµενες δεκαετίες. Αυτό
φτιάχνουν.
Δεν συµφωνώ συχνά µε το κ. Παφίλη, αλλά είχε δίκιο όταν το
είπε προηγουµένως. Γιατί αυτό εδώ δεν είναι νοµοσχέδιο. Είναι
ένα σύγχρονο σαµπό. Ο κ. Γαβρόγλου είναι ένας σύγχρονος
Λουδίτης, που φαντασιώνεται ότι ο 21ος αιώνας µπορεί να µην
έρθει. Γιατί για εσάς τα πανεπιστήµια υπάρχουν για να περνούν
την ώρα τους οι νέοι και να µην βγαίνουν στην ανεργία και στην
κατάθλιψη και σας χαλούν τους οικονοµικούς και κοινωνικούς
δείκτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός µίλησε για
αυτοδιοίκητο, για αποτελεσµατικότητα, για δηµοκρατία. Κάθε
παράγραφος του νοµοσχεδίου είναι ξυραφιά στο πρόσωπο του
αυτοδιοίκητου των πανεπιστηµίων. Κάθε άρθρο του νοµοσχεδίου
είναι γροθιά στο στοµάχι της αποτελεσµατικότητας των πανεπιστηµίων. Κάθε λέξη του νοµοσχεδίου είναι µαχαιριά στο στήθος
της δηµοκρατίας στα πανεπιστήµια. Να ο νόµος πλαίσιο που το
δηµοκρατικό, ελεύθερο, σύγχρονο πανεπιστήµιο χρειάζεται.
Άρθρο 1. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει βασική αποστολή την
ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική αγωγή των φοιτητών, την καλλιέργεια της έρευνας και της καινοτοµίας, την ακαδηµαϊκή αριστεία.
Άρθρο 2. Τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα έχουν έξι µήνες για
σύνταξη κανονισµού και οργανισµού που ορίζει όλα τα θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας των πανεπιστηµίων για να πετύχουν
τους σκοπούς τους.
Καµµία υπογραφή του Υπουργού για τα θέµατα αυτά. Όλες οι
υπογραφές σταµατούν µε τον πρύτανη.
Άρθρο 3. Η ΑΔΙΠ υποχρεώνεται σε έξι µήνες να παρουσιάσει
τα κριτήρια χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων. Αναφέρω ενδεικτικά: αριθµό φοιτητών, αριθµό δηµοσιεύσεων, αριθµό παραποµπών, θέσεις σε διεθνείς πανεπιστηµιακές κατατάξεις.
Έτσι λύνονται τα ζητήµατα στον 21ο αιώνα, µε νόµους των δύο
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σελίδων, χωρίς συµβιβασµούς, χωρίς αναχρονισµούς, χωρίς αγκυλώσεις. Διότι αν έχουµε κάτι να κάνουµε σήµερα για να βγούµε
από την κρίση, είναι να αφήσουµε οι πολιτικοί τη χώρα να σηκωθεί µόνη της όρθια. Εµείς δεν µπορούµε να το κάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έξω η εκτελεστική εξουσία από τα πανεπιστήµια. Έξω η εκτελεστική εξουσία από το δηµόσιο. Έξω η εκτελεστική εξουσία από
τη δικαιοσύνη. Έξω η εκτελεστική εξουσία από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εσείς κάνετε το ανάποδο και βουλιάζετε τη χώρα µας
ακόµη περισσότερο στην κρίση και την οδηγείτε, όπως το έδειξαν οι αγορές την προηγούµενη εβδοµάδα, στο τέταρτο µνηµόνιο. Το κάνετε σκοτώνοντας τα όνειρα κάθε νέας και νέου, όπως
έκαναν τόσοι και τόσοι άλλοι πριν από εσάς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Αϊχάν Καρά Γιουσούφ από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει
τον λόγο.
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να µιλήσω από τη θέση µου, γιατί δεν θα εξαντλήσω
το πεντάλεπτο. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ειπώθηκαν ήδη από
το πρωί.
Συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το
οποίο πιστεύω –και το πιστεύουµε όλοι πιστεύω- ότι κάνει βαθιές
τοµές, όσον αφορά τη λειτουργία, αλλά και τη διοίκηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών µας ιδρυµάτων.
Το πανεπιστήµιό µας, διατηρώντας, βεβαίως τον δηµόσιο χαρακτήρα του, πρέπει και θα είναι προσιτό για τους νέους που
προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις και οµάδες του λαού
µας, τόσο στις προπτυχιακές, όσο και στις µεταπτυχιακές σπουδές.
Ακούµε εδώ και δύο µέρες που συζητείται το νοµοσχέδιο µία
κριτική από την Αντιπολίτευση, ότι το νοµοσχέδιο σκοπεύει να
πάει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα στο παρελθόν. Θα ήθελα να
µάθω από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα
της Νέας Δηµοκρατίας: Γι’ αυτούς ποιο είναι το µέλλον του εκπαιδευτικού µας συστήµατος; Δηλαδή θέλουµε σχολειά και πανεπιστήµια επιχειρήσεις µε πελάτες τους µαθητές και τους
φοιτητές; Αυτό είναι το όραµα της Νέας Δηµοκρατίας;
Για ποιον λόγο από την άλλη ανησυχούν τόσο πολύ και υπάρχει µια γκρίνια για την αλλαγή του εκλογικού συστήµατος των διοικήσεων των πανεπιστηµίων µε διαφορετικά ψηφοδέλτια για
τους πρυτάνεις και τους αντιπρυτάνεις κ.λπ.; Είναι απλή αναλογική κουλτούρα συνεννόησης κι όχι επιβολή κι αυταρχισµός.
Απλά πράγµατα.
Μία συντεταγµένη αλλαγή στον χώρο της ανωτάτης εκπαίδευσης είναι αναγκαία για να αντιµετωπιστούν οι δυσλειτουργίες
που προέκυψαν βεβαίως από προηγούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Ιδρύονταν σχολές, θα θυµάστε, και τµήµατα ιδίως στην περιφέρεια για τις ανάγκες της τοπικής οικονοµίας και όχι για τις
ανάγκες της τοπικής παιδείας, θα πω. Μετά, βεβαίως, θα θυµόµαστε όλοι ότι µε τα ίδια κριτήρια, πάλι για οικονοµικούς λόγους,
κλείσανε ή συγχωνεύτηκαν πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, σχολές και
τµήµατα µε το περίφηµο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» του κ. Αρβανιτόπουλου.
Εµείς θα επιµείνουµε ότι η λύση είναι η διαρκής βελτίωση της
ποιότητας της δηµόσιας εκπαίδευσης. Παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, το νοµοσχέδιο αυτό είναι συνέχεια των κυβερνητικών δράσεων για την ανοικοδόµηση του κοινωνικού κράτους
και τη λειτουργία βεβαίως ενός δηµόσιου πανεπιστηµίου προσανατολισµένου στις ανάγκες των νέων και της ακαδηµαϊκής κοινότητας και όχι των ιδιωτικών συµφερόντων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, θα
ολοκληρώσετε; Γιατί µου είπατε ότι θα µιλήσετε λίγο και δεν σας
έβαλα καθόλου χρόνο.
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Νοµίζω ότι δεν έχω εξαντλήσει το
πεντάλεπτο, αλλά αν βλέπετε από το δικό σας το χρονόµετρο,
τέλος πάντως. Συγγνώµη που δεν έχω δικό µου χρονόµετρο. Θα
τελειώσω.
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Κάποιοι θέλουν ο λαός να έχει κοντή µνήµη, να ξεχνάει κάποια
πράγµατα που ζήσαµε στο παρελθόν. Θα δώσω ένα παράδειγµα
ότι κάποτε αντί για βιβλία µοιράζανε στα σχολειά φωτοτυπίες
κ.λπ.. Να µην πάω πολύ µακριά. Να σας θυµίζω ότι πέρσι έφτασαν εγκαίρως τα βιβλία στα σχολεία και φέτος µάλιστα για να το
ακούσουν και οι συντοπίτες µου, που δήθεν κόπτονται πάρα
πολύ για το ειδικό σύστηµα που λέγεται µειονοτική εκπαίδευση,
φτάσανε στα σχολεία τα βιβλία δύο µήνες πριν την έναρξη της
επόµενης σχολικής χρονιάς.
Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί κάποια πράγµατα τα βλέπει ο
λαός, όπως βλέπει το πόσο χαµηλά έχει πέσει και το επίπεδο του
πολιτικού λόγου κάποιων πολιτικών παλιάς κοπής, θα έλεγα, που
φτάνουν να προσβάλλουν έναν Υπουργό λέγοντας ότι µοιάζει µε
τον Αϊνστάιν µόνο στην όψη. Αυτό κι αν είναι προσβολή σε έναν
ιερό τόπο, στον ναό της δηµοκρατίας που λέγεται Βουλή των Ελλήνων.
Δεν θα πω άλλα, απλά θέλω να υπενθυµίσω σε όσους θέλουν
να το ξεχάσουµε εµείς, ότι η παιδεία είναι δικαίωµα και όχι προνόµιο για κάποιους και πρέπει να εξασφαλίζεται από την πολιτεία
για όλα τα παιδιά ισόνοµα, ισόποσα, ισότοπα και ισότιµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Η κ. Αφροδίτη Σταµπουλή έχει τον λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν µπορώ
να µην σχολιάσω το γεγονός, παρ’ όλο που από το πρωί κοντεύει
να ξεχαστεί, ότι και στη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου ξανακούστηκε το ανέκδοτο των διαφυγόντων δισεκατοµµυρίων.
Εκατό σε δύο χρόνια ήταν προχθές αυτά που χάθηκαν από την
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ γενικά; Πενήντα σε µία δεκαετία είναι σήµερα, δηλαδή δέκα ανά διετία.
Όµως, προς το παρόν 1,8 τον χρόνο είναι τα χαµένα δισεκατοµµύρια µόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν φτιάχνονται ξενόγλωσσα προγράµµατα σπουδών, στα οποία θα συνέρρεαν
Κινέζοι, Γιαπωνέζοι, Αµερικανοί και Ευρωπαίοι, για να διδαχθούν
τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη στους τόπους
γέννησής τους, σε τέτοιους ρυθµούς και αριθµούς, ώστε να προκύπτουν τα ποσά που ισχυρίστηκαν οι συνάδελφοι της δηµοκρατικής συµµαχίας και, εν µέρει, και ο Ανεξάρτητος προλαλήσας.
Αλήθεια, τα ποσά περιλαµβάνονται στα 100 της Νέας Δηµοκρατίας ή πρέπει να τα προσθέσουµε και να πιάσουµε τα 110 δισεκατοµµύρια απώλειες, κυρίες και κύριοι της δηµοκρατικής
συµµαχίας; «Πλάκα µε κάνεις;», θα έλεγε ο πρωταγωνιστής του
συγκροτήµατος των «Άγαµων Θυτών». Δεν το λέω στην ονοµαστική για να µην παρεξηγηθώ.
Εκείνο, όµως, που δεν έχει πλάκα είναι η διαρκής πρόθεση, ο
αµείωτος ζήλος των δύο κοµµάτων που κυβέρνησαν τις τελευταίες δεκαετίες για την πειθάρχηση, την καταστολή καλύτερα,
της νεολαίας και ειδικά της νεολαιίστικης αµφισβήτησης, πρόθεση που προφανώς δεν ευνοείται από την ύπαρξη πανεπιστηµιακού ασύλου. Για αυτό και τους προκαλούν τόση απέχθεια οι
σχετικές διατάξεις.
Νεολαία, όµως, σηµαίνει προσδοκία και διεκδίκηση, αυτή η
γενιά να ζήσει καλύτερα από την προηγούµενη και αυτό σηµαίνει
αµφισβήτηση της κρατούσας κατάστασης και η νεολαιίστικη αµφισβήτηση πολύ συχνά αγγίζει τα όρια της παραβατικότητας αλλιώς τι αµφισβήτηση θα ήταν;- και µερικές, λίγες, φορές τα
ξεπερνάει. Όσο και αν αυτό συµβαίνει πολύ περισσότερο στους
δρόµους και στα γήπεδα, όπως όλοι γνωρίζουµε, και πολύ λιγότερο στα πανεπιστήµια, η σχετική παραφιλολογία αυτά έχει στο
στόχαστρο. Γιατί, άραγε;
Όµως, το στοίχηµα για κάθε κοινωνία δεν είναι να καταστείλει
τη νεολαιίστικη αµφισβήτηση, ξαµολώντας εναντίον της τις δυνάµεις της τάξης και φορτώνοντας τον µισό Ποινικό Κώδικα σε
πρωταγωνιστές και απλά άτυχους, ξεχειλώνοντας µάλιστα τις κατηγορίες, ώστε το κάθε τι να µπορεί να µετατραπεί σε κακούργηµα.
Δεν µπορώ να ξεχάσω την έκφραση αγαλλίασης στο πρόσωπο
της εισηγήτριας της Νέας Δηµοκρατίας, όταν διαβεβαίωνε ότι
και µια κλοπή κινητού θεωρείται κακούργηµα, άρα αιτία κατάλυ-
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σης του ασύλου, όταν διαπράττεται από δύο άτοµα µαζί, διότι
αυτοί οι δύο θεωρούνται εγκληµατική οργάνωση. Έχει δίκιο. Εγκληµατική οργάνωση θεωρήθηκαν πριν από λίγα χρόνια πέντε
ανήλικα, που µαζί κατέβασαν µια τζαµαρία.
Όµως, η αποκατάσταση αυτής της στρέβλωσης της νοµοθεσίας, που έχει αποτέλεσµα να υπάρχει στην Ελλάδα τριψήφιος
αριθµός εγκληµατικών οργανώσεων, τη στιγµή που στην Ιταλία
είναι µόνο καµµιά εικοσαριά -και η δίκη του µορφώµατος µε τα
σαφέστερα χαρακτηριστικά εγκληµατικής οργάνωσης που µπορούµε να φανταστούµε, που σέρνεται δύο χρόνια και δεν λέει να
τελειώσει- είναι δουλειά άλλου Υπουργείου, που ευελπιστούµε
να επιληφθεί σύντοµα, προστατεύοντας µαζί µε το πανεπιστηµιακό άσυλο και ολόκληρη την κοινωνία.
Το στοίχηµα, λοιπόν, για µια δηµοκρατική κοινωνία είναι να εµπνεύσει στη νεολαία, που αµφισβητεί, εµπιστοσύνη στις δυνατότητες εξέλιξης της ίδιας της κοινωνίας, να εντάξει αυτή τη
νεολαία στις δηµοκρατικές διαδικασίες.
Είναι αυτό που δεν θα καταφέρετε ποτέ, κυρίες και κύριοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης: να εµπνεύσετε τη νεολαία και να
την ενεργοποιήσετε υπέρ της κοινωνίας. Μόνο να την απενεργοποιείτε µπορείτε, τάζοντάς της πτυχίο, καριέρα, εξουσία και,
επειδή αυτά δεν φτάνουν για όλους, να εκµαυλίζετε τους πρόθυµους µε κάθε λογής πραγµατικές ή απλά υπεσχηµένες εύνοιες, χάρη στα σωστά «κονέ» που θα αποκτήσουν και που
ασφαλώς θα είναι αποτελεσµατικότερα αν αναπτυχθούν και
µέσω ενός καλοπληρωµένου µεταπτυχιακού. Στους υπόλοιπους
προσφέρετε µερικές εκδροµές στη Μύκονο και τα γνωστά, γνωστού ήθους και ύφους, πάρτι, ελπίζοντας να διατηρήσετε έτσι
την επιρροή σας πάνω σε µια κρίσιµη µάζα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή την επιρροή µειώνει µακροπρόθεσµα το σηµερινό νοµοθέτηµα, που αποπνέει δηµοκρατία και δικαιοσύνη. Για αυτό και
κερδίζει την αποδοχή των ενδιαφερόµενων, αντί για τις θυελλώδεις αντιδράσεις που ξεσήκωσαν οι προσπάθειες των προηγούµενων κυβερνήσεων για πειθάρχηση και εµπορευµατοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Αυτή την επιρροή µειώνει η αναβαθµισµένη συµµετοχή των
φοιτητών και φοιτητριών στη λήψη των αποφάσεων µε προϋπόθεση την άµεση παρουσία τους, αποκλείοντας έτσι διάφορες τεχνικές µεθοδεύσεις, που θα µπορούσαν να φαλκιδεύσουν την
έκφραση της βούλησής τους.
Για αυτούς τους λόγους το σηµερινό νοµοθέτηµα επισύρει τη
µήνη -όχι τη διαφωνία- των κοµµάτων που κυβέρνησαν τις τελευταίες δεκαετίες, πράγµα που βρίσκω αυτονόητο, γιατί δεν υπάρχει απλά διαφορά απόψεων, αλλά αντίθεση κοινωνικών
συµφερόντων που εκπροσωπούµε οι µεν και οι δε.
Επισύρει, επίσης, και την απειλή κατάργησής τους σε πρώτη
ευκαιρία, µόνο που την ευκαιρία αυτή πρέπει να τη δώσει ο ελληνικός λαός µε την ψήφο του το 2019. Και αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Νίκος Θηβαίος έχει τον λόγο και αµέσως
µετά ο κ. Μουµουλίδης.
Ορίστε, κύριε Θηβαίο, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, η συζήτηση για το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση απλά απαντά σε κάθε
Έλληνα πολίτη στα σοβαρά ερωτήµατα που θέτει για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα µας.
Ποια είναι αυτά τα ερωτήµατα που θέτει ο κόσµος, στα οποία
το νοµοσχέδιο έρχεται να δώσει σαφείς απαντήσεις; Γιατί πρέπει
να πληρώνει η ελληνική οικογένεια δεκάδες χιλιάδες ευρώ για
να σπουδάσει τα παιδιά της; Γιατί να µην έχουν οι πλούσιοι και
οι φτωχοί ίσες ευκαιρίες στην ανώτατη εκπαίδευση; Γιατί πρέπει
να πληρώνει πανάκριβα µεταπτυχιακά δίδακτρα σε αρκετά τµήµατα, ιδιαίτερα στα Οικονοµικά; Γιατί πρέπει να είναι ορντινάντσα
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του καθηγητή ένας νέος επιστήµονας, για να έχει κάποιες πιθανότητες εξέλιξης; Γιατί το αυτοδιοίκητο να οδηγεί αρκετές
φορές σε κακοδιαχείριση, αυθαιρεσία και διαπλοκή; Γιατί έχουµε
φαινόµενα οικογενειοκρατίας στα ΑΕΙ, ΤΕΙ; Αυτά είναι τα ερωτήµατα της κοινωνίας.
Ουσιαστικά, λοιπόν, το νοµοσχέδιο έρχεται να δώσει και να
βάλει ακαδηµαϊκούς κανόνες σε όλα τα επίπεδα σπουδών.
Αυτό που ο κόσµος ζητάει και το έχει τούµπανο, να το πούµε
απλά, η Νέα Δηµοκρατία το έχει κρυφό –µάλλον φανερό- καµάρι
και δεν απαντά, δεν παίρνει θέση σε κανένα πρόβληµα. Ουσιαστικά λέει, χωρίς να το οµολογεί, «αφήστε τα όπως είναι». Λογικό, γιατί η σηµερινή κατάσταση είναι δικό της δηµιούργηµα.
Ο διαβόητος νόµος Διαµαντοπούλου είναι γνωστό πως αντιλαµβάνεται το πανεπιστήµιο ως επιχείρηση, την παιδεία ως εµπόρευµα και τους φοιτητές ως πελάτες. Τα αποτελέσµατά του
υπήρξαν καταστροφικά σε αυτά τα λίγα χρόνια, αν και λίγα δεν
θα τα έλεγε κανείς: πλήρης απορρύθµιση των πανεπιστηµίων,
συγκεντροποίηση της διοίκησης, ιδεολογικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης σε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, απαξίωση της
δηµοκρατικής φυσιογνωµίας του πανεπιστηµίου.
Για αυτό, άλλωστε, ενοχλεί τόσο πολύ τα νεοφιλελεύθερα αντανακλαστικά της σηµερινής Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η
οποία δίνει πραγµατικά µια µάχη για να κρατήσει τα κεκτηµένα
της.
Δεν θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στα µεταπτυχιακά. Έχουν
ακουστεί πολλά. Θέλω να πω, όµως, ότι σήµερα δίνονται όλες οι
προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί µια υψηλή ποιότητα µεταπτυχιακών, µε ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών σε αρκετά από
αυτά.
Λένε ότι διώχνουµε τους φοιτητές µε αυτόν τον τρόπο για µεταπτυχιακές σπουδές έξω. Αλήθεια, πόσες προκηρύξεις ΔΕΠ έγιναν τα προηγούµενα χρόνια; Καµµία! Σήµερα, το 2017 και το
2018, προκηρύσσονται χίλιες θέσεις ΔΕΠ.
Θέλω να σταθώ σε ένα ζήτηµα που δεν έχει συζητηθεί σήµερα.
Ένα -κατά τη γνώµη µου- πολύ σηµαντικό θέµα που ρυθµίζει το
νοµοσχέδιο είναι η σχέση ακαδηµαϊκών σπουδών και επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Σήµερα εκατόν ενενήντα πέντε από τα
τριακόσια τριάντα ένα τµήµατα των ΑΕΙ και ΤΕΙ δεν έχουν επαγγελµατικά δικαιώµατα, δηλαδή το 40% των τµηµάτων. Αυτό είναι
ένα σκάνδαλο διαρκείας, δώρο στη µεταλυκειακή ιδιωτική εκπαίδευση. Ούτε για αυτό η Αντιπολίτευση λέει κάτι, εκτός αν το θεωρεί σωστό και δεν το οµολογεί.
Δυο λόγια για την κατάργηση της αναγραφής της διαγωγής
στους µαθητικούς ελέγχους και τα απολυτήρια. Θα πει κάποιος:
«Μα, τα τελευταία χρόνια το θέµα έχει αυτορρυθµιστεί, αφού
µόνο “κοσµιωτάτη” µπαίνει στις καρτέλες».
Δεν αρκεί αυτό, συνάδελφοι. Πρέπει, λοιπόν, ο χαρακτηρισµός
της διαγωγής του µαθητή να καταργηθεί, γιατί είναι εµφυλιοπολεµικής έµπνευσης, χουντικής εφαρµογής και αντιδηµοκρατικής
νοοτροπίας, µε καθαρό στόχο την τιµωρία και τον κοινωνικό στιγµατισµό. Ένα δηµοκρατικά οργανωµένο σχολείο δεν πρέπει
µόνο να καταργεί τυπικά τη διαγωγή, αλλά να καταργεί και τον
σκοταδισµό των εµπνευστών της.
Δεν θέλω να µιλήσω για το άσυλο, γιατί έχουν ακουστεί όλα.
Ο συνάδελφος κ. Μανιάτης το πρωί είπε ότι θλίβεται που βλέπει
στο Πολυτεχνείο και στην ΑΣΟΕΕ απλωµένες µπουγάδες. Συµπάσχω µαζί του και γι’ αυτό επαναφέρουµε το άσυλο, µήπως και
γλιτώσουµε από «τα λερωµένα, τα άπλυτα» του νόµου Διαµαντοπούλου.
Θέλω να αναφερθώ σε ένα τελευταίο θέµα, στην αξιολόγηση.
Κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε το πρωί τον κ. Μητσοτάκη να
«σκίζει τα ρούχα του» για το θέµα της αξιολόγησης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πιστεύει στην αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δεν εφαρµόστηκε εδώ και τριάντα πέντε χρόνια, γιατί δεν τη θέλουν, γιατί
είναι έξω από τη λογική τους, γιατί πιστεύουν σε ένα πελατειακό
σύστηµα. Η αξιολόγηση σηµαίνει θεσµοί, σηµαίνει αξιοκρατία και
σε αυτά δεν πιστεύουν.
Έχει αποδειχθεί τι είναι η αξιολόγηση στην οποία πιστεύει ο κ.
Μητσοτάκης. Είναι οι απολύσεις των διοικητικών, είναι οι δυόµισι
χιλιάδες απολύσεις χωρίς αξιολόγηση των εκπαιδευτικών µέσα
σε µία νύχτα. Σε αυτή την αξιολόγηση πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όταν µιλάει, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης για αξιολόγηση και απολύει και ψεύδεται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο κ. Θεµιστοκλής Μουµουλίδης έχει τον λόγο.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου
να ξεκινήσω την οµιλία µου µε µία παρατήρηση. Συµµετέχοντας
στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ως µέλος τα δύο
τελευταία χρόνια είχα την αίσθηση και πολλές φορές το είχα πει
–µάλιστα το είχα πιστώσει και στη συµπεριφορά του κ. Γαβρόγλου, του σηµερινού Υπουργού, ως Προέδρου τότε της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων- ότι τουλάχιστον σε ζητήµατα
παιδείας είχαµε πετύχει ένα ελάχιστο κλίµα συναίνεσης.
Θα περίµενε, λοιπόν, σήµερα κανείς σε ένα τόσο σηµαντικό
νοµοσχέδιο, που αφορά την παιδεία και ιδιαίτερα την ανώτατη
εκπαίδευση, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να προσερχόταν στον
κοινοβουλευτικό διάλογο µε ευθύνη, µε προτάσεις και κυρίως µε
µνήµη και αυτογνωσία, επιθυµώντας να συµβάλει µε τρόπο δηµιουργικό σε έναν χώρο που έχει ανάγκη από αλλαγές, µεταρρυθµίσεις αλλά και όραµα.
Άκουσα τη σηµερινή οµιλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος µίλησε το µεσηµέρι. Τώρα είναι περασµένη η ώρα, αλλά απ’ όλη τη µέρα µού έχει µείνει περισσότερο
η οµιλία του. Ειλικρινά, προβληµατίστηκα για το πού πηγαίνει ο
κοινοβουλευτικός διάλογος. Αναρωτιέµαι αν δικαιούται ένας Αρχηγός κόµµατος να θέτει την κοινοβουλευτική διαδικασία από
την εποµένη της εκλογής του σε καθεστώς παρατεταµένης προεκλογικής περιόδου, άρα σε ουσιαστική οµηρία, επιχειρώντας να
δηµιουργήσει µία διαρκή αίσθηση κενού εξουσίας στη δηµοκρατική διακυβέρνηση της χώρας, γιατί ο κ. Μητσοτάκης αυτό κάνει
συστηµατικά.
Ακούσαµε όλοι τον κ. Μητσοτάκη στην αρχή ακόµη της οµιλίας
του να δεσµεύεται -στο γνώριµο πάντα προεκλογικό του ύφοςπως όταν και αν ποτέ γίνει κυβέρνηση θα καταργήσει το εν λόγω
νοµοσχέδιο. Προφανώς ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης πιστεύει για τον εαυτό του πως είναι σηµαντικός και ύστερα
από αυτόν τίποτα αξιόλογο δεν θα έρθει. Κρίµα! Ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ευρισκόµενος στη γνωστή παρατεταµένη προεκλογική διάθεση, επανέλαβε τους γνωστούς χαρακτηρισµούς του, αδιαφορώντας για κάθε έννοια ουσιαστικού
κοινοβουλευτικού διαλόγου.
Ακούσαµε πολλές φορές τις λέξεις «αλήθεια», «ψέµατα», «ψεύτες», δηλαδή τις λέξεις–κλειδί, µε τις οποίες έχει επιλέξει να κινείται επικοινωνιακά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Εσχάτως
ανακάλυψε και µία άλλη, την οποία ακούµε ολοένα και περισσότερο στην Αίθουσα αυτή, τη λέξη «ντροπή». Μόνο που η Νέα Δηµοκρατία ανακάλυψε τη λέξη µε καθυστέρηση µερικών δεκαετιών.
Η σηµερινή οµιλία του κ. Μητσοτάκη υπήρξε µνηµείο λαϊκισµού,
αυτόν που τόσο απεχθάνεται, µνηµείο εκφοβισµού, ειρωνείας, παρακµής και οπισθοδρόµησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δικαίωµα στην παιδεία, το δικαίωµα στην εκπαίδευση είναι υποχρέωση της πολιτείας και δικαίωµα κάθε πολίτη. Αυτό υπερασπίζεται το παρόν νοµοσχέδιο.
Προσπαθεί να ξεπεράσει σωρευµένες στρεβλώσεις, όπως οι πελατειακές σχέσεις και οι συντεχνιακές νοοτροπίες µέσα στα πανεπιστήµια. Πιστεύει και ενισχύει τον δηµόσιο χαρακτήρα της
ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτή είναι η βασική µας διαφορά από τη
φιλοσοφία που διέπει την Αξιωµατική Αντιπολίτευση για την παιδεία. Η πίστη µας, όµως, αυτή δεν µας εµποδίζει να συνδέουµε
την εκπαίδευση µε την αγορά εργασίας και την αναπτυξιακή προοπτική της κάθε περιφέρειας και κατά συνέπεια της ανάπτυξης
της χώρας.
Επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος πια και η ώρα περασµένη, θα σταθώ σε τρία σηµεία του νοµοσχεδίου.
Θεωρώ ότι ο θεσµός των Περιφερειακών Ακαδηµαϊκών Συµβουλίων είναι µία καινοτοµία. Είναι ο θεσµός των Περιφερειακών
Ακαδηµαϊκών Συµβουλίων στον οποίο ανατίθεται ο σχεδιασµός
των περιφερειακών πανεπιστηµίων. Θεωρώ ότι είναι ένας καινο-
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τόµος θεσµός, ένας θεσµός ο οποίος θα βοηθήσει ουσιαστικά
στην ανάπτυξη των πανεπιστηµίων, τα οποία δηµιουργήθηκαν
στην επικράτεια µε τρόπο άναρχο, χωρίς µελέτες βιωσιµότητας
και έτσι σήµερα παρακολουθούµε όλο αυτό το πρόβληµα.
Τα Περιφερειακά Ακαδηµαϊκά Συµβούλια συνδέουν τα πανεπιστήµια µε τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, κάθε περιφέρεια έχει τη
δυνατότητα να δηµιουργήσει το δικό της µοντέλο συνύπαρξης
των πανεπιστηµίων µε τις τοπικές κοινωνίες. Είναι µία νέα δοµή
που δηµιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης, βιωσιµότητας, παροχής σπουδών υψηλού επιπέδου.
Όσον αφορά τα µεταπτυχιακά, όπως γνωρίζουµε όλοι, σε κάποιες περιπτώσεις θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως µία
τεράστια βιοµηχανία, που οι νέοι επενδύουν οικογενειακούς πόρους και όνειρα στον βωµό ενός αβέβαιου µέλλοντος. Βέβαια,
κάποιοι ένοικοι δηµόσιας στέγης θησαυρίζουν, προσφέροντας
γνώση έναντι αδρής αµοιβής, δηλαδή ένα δηµόσιο αγαθό που
ως Κυβέρνηση και ως πολιτικός φορέας θεωρούµε πως πρέπει
να παρέχεται δωρεάν. Με το παρόν νοµοσχέδιο κανένας φοιτητής δεν αποκλείεται από τα µεταπτυχιακά προγράµµατα για λόγους οικονοµικούς.
Περνώ διάφορα θέµατα, διότι δυστυχώς όσοι εγγράφονται τελευταίοι είναι και οι αδικηµένοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώ πολύ σηµαντική ιστορία τις υποτροφίες για την έρευνα
και την καινοτοµία, αλλά θεωρώ σηµαντικότατο βήµα την αναβάθµιση των ΕΠΑΛ µε τη δηµιουργία διετών δοµών στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όπου θα παρέχονται επαγγελµατικά πιστοποιητικά πανεπιστηµιακών προδιαγραφών, αναγνωρισµένα
πανευρωπαϊκά. Με άλλα λόγια, οι σπουδαστές των ΕΠΑΛ έχουν
πλέον προοπτική τριτοβάθµιου πτυχίου, γεγονός καθοριστικό για
την επαγγελµατική πορεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παιδεία είναι ένα θέµα εθνικής
σηµασίας. Είναι σηµείο συνάντησης των δηµοκρατικών δυνάµεων της χώρας και οφείλουµε να εξαντλήσουµε κάθε περιθώριο
διαλόγου, προκειµένου να κατακτήσουµε µέγιστο βαθµό συναίνεσης. Θα έλεγα ότι είναι ένα θεµιτό πεδίο γόνιµης αντιπαράθεσης προτάσεων και ιδεών και καθόλου ένα πεδίο στείρας
αντιπολίτευσης και µ’ αυτές τις σκέψεις σάς καλώ να ψηφίσετε
το παρόν νοµοσχέδιο.
Στο σηµείο αυτό θέλω να κάνω µία διαφοροποίηση από το
παρόν νοµοσχέδιο. Υπάρχει η µε γενικό αριθµό 1186 τροπολογία
του Υπουργείου Πολιτισµού, η οποία ζητά την κατάργηση του
ορίου των δύο θητειών για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου
του Μουσείου της Ακρόπολης.
Προσωπικά εκφράζω την πολιτική µου διαφωνία για την εν
λόγω τροπολογία, κυρίως για λόγους αρχής. Είναι κάτι για το
οποίο έχουµε παλέψει πάρα πολλά χρόνια ως πολιτικός φορέας.
Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν µπορώ να υπερασπιστώ.
Ξέρω ότι είναι δύσκολο πολλές φορές να νοµοθετήσουµε, γιατί
υπάρχουν προσωπικότητες, σηµαντικοί άνθρωποι, οι οποίοι ενδεχοµένως µέσα σε όλο αυτό το νοµικό πλαίσιο να αδικούνται ή
να εξαιρούνται, αλλά νοµίζω ότι οφείλουµε να νοµοθετούµε µε
τον κανόνα και όχι µε τις εξαιρέσεις.
Νοµίζω ότι οφείλουµε να νοµοθετούµε την ανανέωση. Οφείλουµε να δηµιουργούµε προϋποθέσεις για αξιοποίηση και ανάδειξη νέων προσώπων. Αυτό είναι υποχρέωση µίας σύγχρονης
αριστερής κυβέρνησης. Εποµένως, κατά την άποψή µου, δεν
συντρέχει ουσιαστικός λόγος αλλαγής του νοµοθετικού πλαισίου. Αντίθετα, θεωρώ σηµαντική την υιοθέτηση πολιτικών σε
όλον τον δηµόσιο χώρο που να συµβάλλουν στη δηµιουργία µίας
άλλης, αξιοκρατικής, δίκαιης και διαρκώς ανανεούµενης στελέχωσης των διοικητικών συµβουλίων όλων των εποπτευόµενων
φορέων του Υπουργείου αλλά και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.
Νοµίζω ότι γίνεται µία κακή αρχή. Αν περάσουµε από τις δύο
θητείες σε τρίτη, κανένας νέος στην πορεία του δεν θα έχει τη
δυνατότητα να διακριθεί, να δικαιωθεί ή να αναδειχθεί. Πιστεύω
ότι είναι µία άλλη µορφή επετηρίδας και ως εκ τούτου προσωπικά διαφοροποιούµαι από την εν λόγω τροπολογία.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος κ. Θεόδωρος Δρίτσας έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τουλάχιστον ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Θεοχάρης, που µίλησε λίγο πριν, είναι απόλυτα συνεπής. Όταν λέει «αυτοδιοίκητο», εννοεί αυτοδιοίκητο, δεν έχει
αλά καρτ προσεγγίσεις, όπως η Νέα Δηµοκρατία και η Δηµοκρατική Συµπαράταξη. Βέβαια, σε αυτή την ακραία αριστοκρατική
προσέγγιση, όσο συνεπής και αν είναι, της λείπει και κάτι που ο
κ. Θεοχάρης δεν το προσέγγισε, η κρατική χρηµατοδότηση. Εκεί
δεν είπε τίποτα. Αν πιστεύει ότι όλη η ανώτατη παιδεία µπορεί να
αφεθεί στην αγορά, ας το διεκδικήσει, αλλά, εν πάση περιπτώσει,
να είναι συνεπής και µέχρι τέλους.
Χάρηκα πολύ µε την αναφορά του κ. Τζαβάρα, που επικαλέστηκε και αναφέρθηκε και στον Ντεριντά, αν άκουσα καλά, για
ένα πανεπιστήµιο της γνώσης και της έρευνας, χωρίς όρους και
χωρίς όρια. Καλή ιδέα είναι αυτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πολύ καλή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όµως, νοµίζω, κύριε Τζαβάρα, ότι µερικές δεκαετίες πριν η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κοινωνία και
το ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν ήδη πιο µπροστά και από τον Ντεριντά, όταν στο άρθρο 16 του Συντάγµατος αποτύπωσε όλη αυτή
τη σκέψη µε τη φράση: «Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η
διδασκαλία είναι ελεύθερες. Η ανάπτυξη και η προαγωγή τους
αποτελεί υποχρέωση του κράτους.».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Απόλυτα σωστό. Το ’75 αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό το άρθρο, το άρθρο 16, είπε και
πολλά άλλα πράγµατα, τα οποία ισχύουν ακόµα, παρ’ όλο που
πάρα πολλοί προσπαθούν να το κάνουν παρελθόν, όχι νοσταλγίας, όπως είπε ο κ. Μπαργιώτας, αλλά παρελθόν, στα αζήτητα.
Αυτό αντέχει. Άντεξε και όταν ένα ολόκληρο, οργανωµένο πολιτικό σύστηµα και οικονοµικό σύστηµα και εκπαιδευτικό σύστηµα
προσπάθησε να το καταργήσει και δεν τα κατάφερε.
Εκεί τα ανακλαστικά αυτής της υγείας του ελληνικού εκπαιδευτικού κόσµου φάνηκαν, γιατί αυτό το άρθρο λέει επίσης ότι
η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους. Λέει, επίσης,
ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας, σε όλες
τις βαθµίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Λέει επίσης ότι η
ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύµατα που
αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη αυτοδιοίκηση. Εδώ είναι το αυτοδιοίκητο. Λέει ότι τα ιδρύµατα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του κράτους και έχουν δικαίωµα να
ενισχύονται οικονοµικά από αυτό και λειτουργούν σύµφωνα µε
τους νόµους που αφορούν τους οργανισµούς τους. Οι δε καθηγητές, λέει η παράγραφος 6, των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι δηµόσιοι λειτουργοί. Για να δούµε πόση βάση έχουν
και όλες αυτές οι συζητήσεις για τις υπερωρίες ή για το ένα ή
για το άλλο, χωρίς να σηµαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουν δεκαπλάσιους µισθούς οι εκπαιδευτικοί. Βεβαίως, αλλά αυτό είναι
άλλο ζήτηµα.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι το άρθρο 16 και το ελληνικό Σύνταγµα
δεν είναι στην εποχή των φαντασµάτων, που λένε σήµερα «ΤΑ
ΝΕΑ», δεν είναι το γύρισµα της πλάτης στο µέλλον, που υπαινίσσονται µερικοί. Αντίθετα, είναι µια στέρεη βάση, µέσα από την
παγκόσµια κρίση και του εκπαιδευτικού συστήµατος -γιατί περί
αυτού πρόκειται- και του πολιτισµού και της οικονοµίας. Απέναντι
σε αυτή την κρίση ακριβώς, οι νέες τάσεις που αναπτύσσονται
µέσα από την αποτυχία του νεοφιλελευθερισµού, που έχει οδηγήσει σε νέες ανισότητες και σε νέα φτώχεια και σε νέα δυστυχία
και απειλεί να δηµιουργήσει νέους πολέµους, παγκόσµιους. Γεννιέται µια νέα Ελλάδα µέσα από αυτή την αµφισβήτηση πλέον
αυτής της τελευταίας εικοσαετίας, τριαντακονταετίας και του µεταµοντερνισµού, από το οποίο καλά η Νέα Δηµοκρατία, αλλά το
ΠΑΣΟΚ και η Δηµοκρατική Αριστερά!... Τυχαίο είναι, βέβαια, που
όλος αυτός ο χώρος της σοσιαλδηµοκρατίας έχει καταρρεύσει
σε όλη την Ευρώπη και αντέχουν µόνο φωνές µέσα από αυτή την
παράδοση σαν του Κόρµπιν; Τυχαίο είναι;
Αυτό, λοιπόν, είναι το ζήτηµα που επιχειρεί να φέρει ένα νοµοσχέδιο, που ναι, έχει αρετές, αλλά του λείπει όντως κάτι πολύ
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σηµαντικό. Δεν είναι προϊόν κοινωνικών διεκδικήσεων και κινηµάτων παιδείας, όπως σε άλλες εποχές. Μπορεί ο Παπανούτσος
και η Ένωση Κέντρου να έκαναν την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση
το 1964, µπορεί το ΠΑΣΟΚ να έκανε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση το 1982, αλλά αυτά αποτύπωσαν τεράστια κινήµατα πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, των οποίων η Αριστερά ήταν η
ψυχή και για το «προίκα στην παιδεία» και για όλες τις µετέπειτα
διεκδικήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για αυτό µπορεί η Αριστερά σήµερα, έστω και όταν δεν είναι
µία κοινωνία σε εγρήγορση για να ανοίξει νέους δρόµους δηµοκρατίας, προόδου και πνευµατικής ανάπτυξης, τουλάχιστον να
στέκεται σε κρίσιµες στιγµές, ακριβώς µε το επιχείρηµα ότι η παιδεία, η εκπαίδευση, η µόρφωση, ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπε και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, είναι αυταξία. Από
κει και πέρα, όταν αυτό, όχι µόνο γίνει δεκτό, αλλά κατοχυρωθεί,
µπορεί να αρχίσει η όποια συζήτηση.
Τελειώνω µε δύο παραδείγµατα µικρής εµβέλειας, αλλά νοµίζω ενδεικτικά.
Γνωρίζω µία βιοµηχανία στην Ελλάδα -όχι πρόσφατα, από
παλιά- που κάθε τόσο κάνει µία συµφωνία µε κάποιο τµήµα στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διαφανώς και µε όλο το τµήµα και
όχι µε έναν καθηγητή, και δίνει παραγγελίες για να µελετηθεί η
αντοχή υλικών σε κάποια ζητήµατα, επί τη βάσει προδιαγραφών
και το Πολυτεχνείο ανταποκρίνεται. Υπάρχει αµοιβή, όχι για έναν,
αλλά για το τµήµα και µε διαφάνεια, µε αποδείξεις, όχι «µαύρα»
και αυτό αποτελεί όντως µια εφαρµογή που η επιστήµη και η
έρευνα υπηρετούν την παραγωγή.
Από την άλλη, έχω ζήσει στην επαγγελµατική µου διαδροµή
ως εµπορικός υπεύθυνος του φαρµακείου στα οποίο εργαζόµουν, το promotion, την προώθηση προϊόντων, όχι φαρµάκων
τόσο, αλλά κυρίως συµπληρωµάτων διατροφής, προϊόντων
υγείας, δέρµατος, µαλλιών, καλλυντικά, δηλαδή κλ.π., µε µελέτες
πανεπιστηµιακών –όχι τµηµάτων- καθηγητάδων να συνοδεύουν
το promotion. Δεν χρειαζόταν να έχει ιδιαίτερες γνώσεις κανείς
για να κρίνει το πόσο φτηνές, πέρα από το ότι ήταν εξ ορισµού
αναξιοπρεπείς, ήταν αυτές οι πανεπιστηµιακές έρευνες. Αυτό
είναι υπηρεσία στην αγορά, όχι στην παραγωγή. Αυτό είναι µια
τεράστια διαφορά.
Θέλουµε, λοιπόν, πανεπιστήµια αυταξίας, της γνώσης, της
έρευνας, της µόρφωσης και ταυτόχρονα όχι στον αέρα, αλλά
συνδυασµένα µε τις ανάγκες της παραγωγικής οικονοµίας; Ναι,
αυτό να το συζητήσουµε και νοµίζω ότι η Κυβέρνησή µας και το
Υπουργείο Παιδείας και σε αυτό το νοµοσχέδιο, αυτό προσπαθεί
να αποτυπώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ολοκληρώσετε, κύριε
συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τα υπόλοιπα ας µείνουν για ένα µέλλον, που δεν θα έρθει ποτέ, ελπίζω, γιατί θα είναι ένα µέλλον καταστροφικό, το µέλλον της οριστικής κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισµού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Ζουράρις έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, τα σέβη µου.
Συνάδελφοι και συνάδελφοι, εν τάχει, διότι οι καιροί του Κανονισµού ου µενετοί και µου τους κόψαν και λίγο.
Τα κατ’ εµέ, πρώτον, τα οποία έχουν να κάνουν µε το σχέδιο
νόµου.
Οδησσός, δεκατέσσερις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως, Βρυξέλλες, Αλβανία και Γεωργία µε τις Υφυπουργούς, µε
τις συσκέψεις, µε τις επισκέψεις. «…πάρεξ ελευθερία και
γλώσσα». Αυτά είναι τα δικά µου θέµατα εκεί. Πάνε καλά.
Για τους συναδέλφους, Σάββα και Κέλλα, που ζήτησαν ορισµένες πληροφορίες για το πρόβληµα του Μονάχου -και δεν το
έκανα εγώ, αλλά πρέπει να επιµερίσουµε ακριβώς το εγκώµιο και
ακριβώς τη δηµοκρατική λειτουργία που χαρακτηρίζει τη συγκυβέρνηση αυτή- η κ. Μιχαηλίδου και ο νοµικός σύµβουλος Καφύ-
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ρας σε µιάµιση µέρα κατόρθωσαν να κόψουν περίπου 300.000
ευρώ για τους επόµενους δεκατέσσερις µήνες µε µια συγχώνευση των σχολείων µε πλήρη επάρκεια. Από αυτή την άποψη,
αυτό το µπάχαλο υπήρχε επί χρόνια στο Μόναχο. Τα λεφτά τα
έχετε άνετα εσείς, ε; Τα πετούσατε έτσι. Είχαµε 63.000 µηνιαίως,
συνάδελφε, στο ένα. Το πήγαµε στις 40.000 για τους οκτώ µήνες
και για τους άλλους επτά στις 35.000 σε µιάµιση µέρα.
Πισίνα βρήκα για το σχολείο. Ίσως διότι στους Βέλγους είπα
τους αριθµούς µε τα βελγικά και έκαµψα την Υπουργό, η οποία,
ειρήσθω εν παρόδω, σχεδόν συναγωνιζόταν σε οµορφιά εσένα!
Εποµένως έχουµε πισίνα, διότι δεν είχαν τα παιδιά πισίνα και ένα
στέγαστρο σε ένα κεντρικότατο σηµείο. Ήξερα εγώ ότι είχαν
πέντε πισίνες γύρω γύρω τα σχολεία στις Βρυξέλλες. Ευχαρίστως οι Βέλγοι, δηλαδή το τµήµα των φραγκοφώνων, µας τα
έδωσαν κι αυτά. Καλά πάµε εκεί έξω, γιατί όλο έξω είµαι εγώ.
Μέσα δεν είµαι.
Το άλλο; Τι εκκρεµότητα; Μια Κιργισία. Επειδή έχουµε Έτος
Καζαντζάκη, πήγαµε µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας προχθές
στο Κράσι και δώσαµε βραβεία σε παιδιά. Μια Κιργισία σαν τα
κρύα τα νερά, η οποία είναι καθηγήτρια και συνοδός µαζί µε έναν
Ουζµπέκο, έρχεται και µου λέει σε ένα διάλειµµα στις 19.00’: «Νίκησε ο ΠΑΟΚ, όχι εσύ που δίνεις ντεµέκ πέναλτι, για να συγχωρθούν τα ηµαρτηµένα σου». Εποµένως είχαµε κι αυτό.
Κάτι άλλο που ήταν ολίγον ευαίσθητο -το είπα βέβαια στην Επιτροπή των Μορφωτικών Υποθέσεων, να µην το ξαναλέµε εδώείναι οι δύο περιπτώσεις του άρθρου 73, στις οποίες µπορεί να
κάνει ο Υπουργός κατά παρέκκλιση. Είναι αυτές στις οποίες εµπλέκεται και το Υπουργείο Εξωτερικών και πρέπει να εµπλέκεται.
Μπορείτε να τις µάθετε.
Έρχοµαι, λοιπόν, σε ένα οιονεί προσωπικό, διότι προ καιρού
ενωτίσθηκα ιδίοις όµµασι τον Αρχηγό της Μείζονος Μειονοψηφίας τον Μητσοτάκη να λέει σχετλιαστικώς και µε µία µοµφή,
εκτός από τον Κατρούγκαλο –δεν του άρεσε τίποτα από τον Κατρούγκαλο κ.λπ.- επιπλέον για την παιδεία του Ζουράρι. «Έκστηθι φρίττων ουρανέ καί σαλευθήτωσαν τα θεµέλια της γης»!
Εάν δεν του αρέσει η παιδεία του Ζουράρι, ποια παιδεία τού αρέσει; Η µόνη δυνατή παιδεία διά τους ελληνόπαιδες είναι η παιδεία
του Ζουράρι, αυτή που διέπει το σύνολο. Βέβαια είναι εκπαίδευση εδώ, δεν είναι παιδεία.
Εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η παιδεία; «Δωρεάν ελάβετε,
δωρεάν δότε». Αυτή είναι η παιδεία µας. Εποµένως «και µερίζονται ου έκαστος έχει χρείαν». Αυτή είναι η παιδεία και όχι βεβαίως
οι σαρδανάπαλοι κοµπραδόροι οι οποίοι τα βάζουν στην τσέπη
100%, 12.000 ευρώ και λοιπά. «Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε».
Εποµένως -να τελειώνω διότι θα µε διώξουν- αυτό είναι το πρόγραµµα που διέπει όλη αυτή την περί εκπαιδεύσεως νοµοθεσία
σήµερα. Θα τα ξαναπούµε ίσως τον Σεπτέµβριο. Έχει ο Θεός.
Πρέπει να σας πω, εν πάση περιπτώσει, τις τρεις λέξεις. Άντε,
να σας τις χαρίσω, γιατί είναι Έτος Καζαντζάκη. Η φιλελεύθερη
παιδεία άπαγε της βλασφηµίας βεβαίως το ιερόν όνοµα της ελευθερίας να είναι µε τους κοµπραδόρους. Το ένα είναι η σαπιοσκέλα φιλελεύθερη ελπίδα. Καζαντζάκης. Σαπιοσκέλα. Έχει
σάπια σκέλια. Το άλλο είναι ο χαρβαλόστοµος λόγος του Μητσοτάκη. Χάρβαλο στόµα. Το τρίτο είναι ότι θα τον ταυροκοιτάξω
ξανά, εάν τολµήσει να πει ότι δεν του αρέσει η παιδεία του Ζουράρι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Ο συνάδελφος κ. Θεοχαρόπουλος έχει τον λόγο. Μετά τον κ.
Θεοχαρόπουλο θα µιλήσουν ο κ. Βαρβιτσιώτης, ο κ. Ξυδάκης και
ο κ. Κωνσταντινέας και κλείνουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Είναι να δευτερολογήσουν και οι εισηγητές, ο κ. Εµµανουηλίδης …
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Είναι και ο κ. Γερµενής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Έχετε δίκιο.
Κύριε Θεοχαρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρώτα πρώτα θα ήθελα
να τονίσω για άλλη µια φορά –το είπαµε και προηγουµένως, δεν
έχετε καµµία ευθύνη εσείς, κύριε Πρόεδρε- την απαράδεκτη δια-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΓ’ - 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

δικασία να έρχονται εδώ Υπουργοί οι οποίοι δεν έχουν καµµία
σχέση µε το νοµοσχέδιο ούτε µε τις τροπολογίες και να τοποθετούνται επί του νοµοσχεδίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Κακό είναι αυτό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το λέω αυτό γιατί είναι
εκτός Κανονισµού. Αντίθετα βλέπω πολλές φορές τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαµαρτύρονται όταν γίνονται πράγµατα
εντός του Κανονισµού, όπως, για παράδειγµα, οι δευτερολογίες
των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων που είναι απαντήσεις ακριβώς στους Υπουργούς και σε όσα θα πουν.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, µου έκαναν πάρα πολύ µεγάλη εντύπωση οι τρεις Υπουργοί, ο κ. Τσακαλώτος, ο κ. Σπίρτζης και ο
κ. Βερναρδάκης, που ήρθαν και µίλησαν και ουσιαστικά αποκάλυψαν το πλαίσιο, το πώς σκέφτονται στο θέµα της παιδείας.
Ο κ. Τσακαλώτος για το θέµα της εκλογής πρύτανη και αντιπρυτάνεων είπε χαρακτηριστικά: «Είναι δυνατόν να κερδίζεις
εκλογές και να κάνεις ό,τι θέλεις µε το ενιαίο ψηφοδέλτιο; Αυτή
είναι η λογική σας;». Φαντάζοµαι ότι δεν έχει την ίδια λογική για
την Κυβέρνηση, για τις βουλευτικές εκλογές. Δεν έχει την ίδια
λογική για άλλες εκλογικές διαδικασίες, εκτός αν το είπε ως αυτοκριτική.
Εκεί, όµως, που πραγµατικά µας εντυπωσίασε ο κ. Τσακαλώτος
ήταν όταν αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις καταλήψεις και είπε:
«Είναι παράνοµες πράξεις οι καταλήψεις;». Σοβαρά; Δηλαδή αν
γίνει κατάληψη για µια εβδοµάδα στο Υπουργείο Οικονοµικών, θα
το αντιµετωπίσει µε ακριβώς την ίδια επιχειρηµατολογία; Θα έρθει
εδώ και θα πει: «Είναι παράνοµες πράξεις οι καταλήψεις;»; Είναι
αυτή αριστερή προοδευτική αντίληψη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ναι. Ποια είναι, δηλαδή;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι παράνοµη πράξη η
κατάληψη, κύριε. Βεβαίως όταν θα κάνουν κατάληψη για µία
εβδοµάδα στο Υπουργείο Οικονοµικών, όταν θα προσπαθήσουν
να κάνουν κατάληψη για µία εβδοµάδα στη Βουλή, είναι παράνοµη πράξη η κατάληψη. Να µιλήσουµε ξεκάθαρα.
Ταυτόχρονα, είπε ότι το πανεπιστήµιο δεν είναι µόνο για την
προετοιµασία για την αγορά εργασίας. Σωστά, δεν είναι µόνο για
την προετοιµασία για την αγορά εργασίας. Είναι και γι’ αυτό,
όµως. Όλες οι βαθµίδες της εκπαίδευσης είναι και για να δίνουν
τη θεωρητική µόρφωση και για να κάνουν καλύτερους τους ανθρώπους, όπως και για να προετοιµάζουν για την αγορά εργασίας. Το ζήτηµα είναι ότι στη χώρα µας αυτή τη στιγµή και η
αγορά εργασίας και η εκπαίδευση δεν βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση που να µπορεί να επιλυθεί ουσιαστικά το ζήτηµα της
ανεργίας. Σε αυτό πρέπει και το εκπαιδευτικό σύστηµα να βοηθήσει.
Ο κ. Σπίρτζης αντιπολιτεύτηκε την Αντιπολίτευση για άλλη µία
φορά και αναφέρθηκε στο ότι παλιότερα ίδρυαν τµήµατα χωρίς
σχεδιασµό. Έγιναν αυτά τα λάθη; Έγιναν πάρα πολλές φορές.
Εγώ είµαι ο πρώτος που θα σας το πω. Το θέµα είναι ότι ενώ το
είπε αυτό και ήρθε να µιλήσει γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, και σήµερα
–το είπα στην πρωτολογία µου και θα ήθελα κι εδώ ένα σχόλιό
σας στο τέλος- έχουµε αυτή τη στιγµή την ίδρυση Πολυτεχνικής
Σχολής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε έδρα τη Σάµο και κατάτµηση του Τµήµατος Μαθηµατικών της Σάµου σε δύο αυτοτελή
τµήµατα.
Αυτό είναι σε έναν γενικότερο σχεδιασµό τον οποίο δεν τον
βλέπουµε, τον οποίο δεν τον ξέρουµε; Ακριβώς το ίδιο δεν κάνετε σε αυτό το νοµοσχέδιο στο οποίο ήρθε ο κ. Σπίρτζης και
µας είπε αυτά τα πράγµατα;
Για να µην πω για τη συζήτηση µεταξύ του κ. Τσίπρα και του
κ. Μητσοτάκη, στην οποία ο κ. Τσίπρας κατηγορούσε για επικοινωνιακές τακτικές τον κ. Μητσοτάκη, γιατί ανέβαινε πάνω στα
άχυρα και έκανε οµιλίες στους αγρότες. Ο κ. Τσίπρας από την
άλλη ανέβαινε στα τρακτέρ. Ποιον λαϊκισµό να διαλέξω εδώ από
τους δύο; Ουσιαστικά, τι συζήτηση είναι αυτή σε ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα;
Τέλος, κύριε Παρασκευόπουλε, περίµενα ένα σχόλιο από εσάς
για το θέµα του ασύλου και για την Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής, που και η ίδια αναφέρει ότι προβληµατισµός µπορεί να
εγερθεί σχετικά µε την παροχή αποτελεσµατικής προστασίας
κατά άλλων εγκληµάτων, ιδίως αυτόφωρων. Σηµειώνεται ότι η
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διάκριση µεταξύ εγκληµάτων κατά της ζωής και εγκληµάτων
κατά της σωµατικής ακεραιότητας είναι δυσχερώς διαγνώσιµη.
Συνεπώς, επειδή ακριβώς το ζήτηµα των παραβατικών ενεργειών είναι το πρόβληµα και η ανοχή σε αυτές, η Επιστηµονική
Υπηρεσία της Βουλής κάνει σχόλιο, επισήµανση και προβληµατισµό για αυτό το ζήτηµα. Από εσάς, λοιπόν, που αναφερθήκατε
στο συγκεκριµένο θέµα, θα περίµενα µια τέτοια τοποθέτηση.
Τέλος, ο κ. Μπαλτάς αναρωτήθηκε ποια είναι η θέση µας για
τα µεταπτυχιακά. Κύριε Γαβρόγλου, νοµίζω ότι είχαµε συνεννοηθεί το πρωί σε αυτό το ζήτηµα και πιθανόν ο κ. Μπαλτάς δεν κατάλαβε.
Ας το πούµε, λοιπόν, για άλλη µια φορά: Προπτυχιακά χωρίς
δίδακτρα. Είναι άλλο το ζήτηµα το ξενόγλωσσων τµηµάτων.
Εµείς λέµε ναι στα ξενόγλωσσα τµήµατα χωρίς τη µεσολάβηση
του διεθνούς πανεπιστηµίου. Στα µεταπτυχιακά αυτό που λέµε
και το ξαναλέµε είναι, όπως υπάρχει βεβαίως, να µπορεί να προβλέπεται από τον νόµο και η ύπαρξη διδάκτρων. Βεβαίως να ευρίσκουµε τις εισοδηµατικές κατηγορίες που είναι χαµηλές και
αυτές που χρειάζονται υποτροφίες βάσει κριτηρίων. Πού διαφωνούµε σε αυτό το θέµα, για παράδειγµα; Δεν έχω καταλάβει.
Ο κ. Μπαλτάς πιθανότατα δεν κατάλαβε την τοποθέτηση της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης που είναι ξεκάθαρη στα µεταπτυχιακά: Θα πρέπει να αφήνεται από τον νόµο η δυνατότητα ύπαρξης διδάκτρων και ταυτόχρονα εκεί που υπάρχουν προβλήµατα
να υπάρχουν απαλλαγές και υποτροφίες.
Στην παιδεία, λοιπόν, χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Δεν χρειάζονται εµµονές, δεν χρειάζονται ιδεοληψίες. Σε αυτό το πλαίσιο
θα πρέπει να κινηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Παρασκευόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε. Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Θα ήθελα να πω ότι προβληµατισµούς πάντοτε συµµεριζόµαστε, αλλά δεν θα συµφωνούσα µε τις σκέψεις της Νοµικής Επιτροπής της Βουλής. Γιατί νοµίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο
στον Ποινικό Κώδικα που περιλαµβάνει τα εγκλήµατα κατά της
ζωής και είναι σαφές ποια είναι αυτά. Επίσης, η διάκριση πληµµελήµατος και κακουργήµατος είναι επίσης σαφής, αφού µπορεί
να γίνει µόνο µε την απλή ανάγνωση της ποινής. Εποµένως νοµίζω ότι εδώ δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Εµµανουηλίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια προηγούµενη τοποθέτησή µου από αυτό το Βήµα επεσήµανα ότι οι
διαφορές µας µε το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
µε τα δορυφορικά κόµµατα της Νέας Δηµοκρατίας, όπως µετεξελίχθηκαν -εννοώ τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη και το Ποτάµι, δεν είναι µόνο πολιτικές. Είναι βαθιά πολιτισµικές. Το δικό µας
πολιτισµικό µοντέλο έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ουσιαστικές ανάγκες του.
Εσείς προσηλωµένοι στην ιεροποίηση της αγοράς, µετατρέψατε το άτοµο σε αγοραία µονάδα συναλλαγής, αδιαφορώντας
για τις πραγµατικές του ανάγκες. Το πεδίο που αναδεικνύει αυτό
το πολιτισµικό χάσµα είναι κυρίως η εκπαίδευση.
Για εµάς εκπαίδευση είναι το κοινωνικό εργαλείο που η αξιοποίησή του συντείνει σε έναν και µόνο στόχο: να συγκροτήσει
προσωπικότητες µε συνειδητοποίηση της ευθύνης για το οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύουµε να δώσουµε στο άτοµο
πραγµατική µόρφωση, που σηµαίνει να αποκτήσει όλα εκείνα τα
χαρακτηριστικά που οδηγούν στον εξανθρωπισµό της ύπαρξής
του.
Το όραµά σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, είναι η εκπαίδευση να µετατραπεί σε µια κοινωνική αρένα,
όπου, στον βωµό της οικονοµικής σκοπιµότητας, θυσιάζονται
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αξίες και αρχές. Θυσιάζεται η υπέρτατη ανθρώπινη αξία, η αξιοπρέπεια. Γιατί αυτή θυσιάζεται εν προκειµένω, όταν µια οµάδα
πανεπιστηµιακών αντιδρούν για τα µεταπτυχιακά, καθώς όλα
αυτά τα χρόνια διπλασίαζαν τους µισθούς τους, δηµιουργώντας
διαπλοκές από γυρολόγους καθηγητές «προς άγραν επιπλέον
εισοδήµατος», όπως εύστοχα επεσήµανε ο Υπουργός.
Δεν γινόµαστε δάσκαλοι για να πλουτίσουµε. Άλλοι χώροι της
ελεύθερης αγοράς είναι προσφορότεροι γι’ αυτή την επιδίωξη.
Ο δάσκαλος έχει αποστολή να πλουτίσει τους µαθητές, τους φοιτητές, την κοινωνία, κύριε Τζαβάρα, παρέχοντάς τους αφειδώλευτα την επιστηµοσύνη, τη σοφία, την κοινωνική προσφορά.
Στην ιστορική µνήµη της εκπαίδευσης δεν καταγράφηκαν πανεπιστηµιακοί που πλούτισαν µέσα από χρηµατοθηρικές πρακτικές. Αντίθετα, όλοι µε σεβασµό αναφερόµαστε στο πνευµατικό
ανάστηµα και το κοινωνικό εκτόπισµα ενός Δηµήτρη Μαρωνίτη,
ενός Μανόλη Ανδρόνικου, ενός Αριστόβουλου Μάνεση, των φωτεινών αυτών οδοδεικτών µιας φωτεινής ακαδηµαϊκής πορείας.
Πολιτισµική άβυσσος µας χωρίζει, καθώς κάθε νοµοθετική
πρωτοβουλία που παίρνουµε προς την κατεύθυνση οξυγόνωσης
της δηµοκρατίας στον χώρο της παιδείας σάς προκαλεί αλλεργία
και ενεργοποιεί τα ολιγαρχικά αντανακλαστικά σας. Αναφέροµαι
στη δυνατότητα που δίνεται µε το νοµοσχέδιο στους φοιτητές
να συµµετέχουν στην εκπροσώπηση στα όργανα της διοίκησης
των ανωτάτων ιδρυµάτων, αναφέροµαι στην εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής αντιπροσωπευτικότητας στα ανώτερα όργανα µέσω της ξεχωριστής εκλογής πρύτανη - αντιπρυτάνεων
και, τέλος, στη συµµετοχή όλων των τµηµάτων στη Σύγκλητο.
Ο ακρωτηριασµός της δηµοκρατίας, ως γνωστόν, επέρχεται
µε τον de facto αποκλεισµό κοινωνικών οµάδων από τη διαδικασία του εκλέγειν, του υπέρτατου δηµοκρατικού δικαιώµατος. Το
νοµοσχέδιο διακρίνεται από ρυθµίσεις κρινόµενες και από ποσοτικά και από ποιοτικά κριτήρια, που αναδεικνύουν την πρόδηλη
δηµοκρατική φυσιογνωµία του, που µε λυσσαλέο τρόπο αντιµάχεστε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κλείσω µε δυο σύντοµες επισηµάνσεις. Είναι λυπηρό –αναφέροµαι στους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ- να αποποιούνται την
πιο φωτεινή περίοδο της πολιτιστικής τους ηγεµονίας, την περίοδο 1982-1985, όταν πραγµατικά µέσα στις τάξεις ένιωθα δάσκαλος µε έναν ανοικτό ορίζοντα, γιατί η ελευθερία είχε µπει
µέσα στις τάξεις και την αναπνέαµε και οι διδάσκοντες και οι µαθητές. Είναι θλιβερό µέσα σ’ αυτή τη διαδροµή να φτάνουµε
στην απόληψη της «Διαµαντοπούλειας» πρακτικής, που πολύ εύστοχα είπε ο κ. Μπαλτάς ποια ήταν η απόληξή της.
Έρχοµαι και σε ένα δεύτερο. Έχω ακούσει πολλές φορές ότι
διακόσιοι πενήντα ήταν αυτοί που ψήφισαν. Τι να κάνουµε, συνάδελφοι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Διακόσιοι πενήντα πέντε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Διακόσιοι πενήντα πέντε.
Κάποτε ψήφισαν σχεδόν τριακόσιοι. Τι σηµαίνει αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τίποτα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Έχουµε µνήµη. Πρόσφατα
ήταν τα γεγονότα. Άρα δεν είναι µόνο το ποσοτικό κριτήριο. Ο
χρόνος είναι αυτός που αναδεικνύει το θνησιγενές ενός νοµοθετήµατος ή τη µακροηµέρευσή του. Όταν έχει στόχευση να σταθεί κοντά στην κοινωνία και στον άνθρωπο, έχει προοπτική
µακροηµέρευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μάλιστα. Ολοκληρώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Κλείνω κύριε Πρόεδρε, σε
µισό λεπτό, για να πω ότι υποστηρίζω τη θέση του συνάδελφου
Θέµη Μουµουλίδη, γιατί θέµα αρχής είναι κάποιος κύκλος να
κλείνει. Αλλιώς περνάµε σε επισκοπικές πρακτικές ισοβιότητας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε.
Ο συνάδελφος κ. Βαρβιτσιώτης έχει τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας αυτή την πολύωρη συζήτηση διαπίστωσα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ιδέα για το πώς διαµορφώνονται οι
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απόψεις µέσα στη Νέα Δηµοκρατία. Δεν έχει ιδέα για την ιστορία
τους, για το πώς γεννιούνται, πώς γίνονται κυρίαρχες στην κοινωνία.
Η άποψη για την αλλαγή του άρθρου 16 και του σπασίµατος
του κρατικού µονοπωλίου µε την ίδρυση µη κερδοσκοπικών, µη
κρατικών πανεπιστηµίων δεν ήταν µια άποψη που ήρθε από τα
ψηλά, δεν ήταν µια άποψη που ήρθε από τις ηγεσίες. Ήταν µια
άποψη που ήρθε από το φοιτητικό κίνηµα.
Η ΔΑΠ το 1998, µε επικεφαλής τότε τον Κωστή Χατζηδάκη,
εξέφρασε για πρώτη φορά αυτή την άποψη. Ξέρετε τι κατάφερε;
Κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά τις φοιτητικές εκλογές.
Έκτοτε κερδίζει συνεχώς τις φοιτητικές εκλογές, έχοντας σταθερά την άποψη ότι δεν µπορεί να λειτουργεί το κρατικό ασφυκτικό µονοπώλιο στην παιδεία. Αυτή είναι η άποψη η οποία πλέον
κυριάρχησε στην κοινωνία σε όλες τις µετρήσεις της κοινής γνώµης τα τριάντα αυτά χρόνια και έφτασε το 1998, δέκα χρόνια
µετά, η Νέα Δηµοκρατία να την υιοθετήσει και να την περιορίσει
-αν θέλετε- στην έκφρασή της.
Όταν τη φέραµε το 2008 πλέον ως πρόταση για αναθεώρηση,
το ΠΑΣΟΚ απείχε από τη συζήτηση. Κανένα από τα κόµµατα, βεβαίως, της Αριστεράς δεν την ψήφισε. Ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου τότε, εκβιαζόµενος από το καθηγητικό κατεστηµένο -που
στη συνέχεια ήρθε και έγινε κοµµάτι του ΣΥΡΙΖΑ και το εκµεταλλευόσαστε και σας στηρίζει όλο αυτό το καθεστώς-, είπε όχι σε
αυτά τα οποία είχε πει και ενώ είχε εκφραστεί εντελώς αντίθετα
κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. Διότι τότε το ΠΑΣΟΚ διά του Θεόδωρου
Πάγκαλου είχε τοποθετηθεί υπέρ της αναθεωρήσεως του άρθρου 16.
Το γεγονός ότι η ΔΑΠ τριάντα χρόνια κερδίζει τις φοιτητικές
εκλογές, έχοντας σηµαία την κατάργηση και τροποποίηση του
άρθρου 16 και την κατάργηση του ασύλου σε ό,τι αφορά τις εγκληµατικές ενέργειες που γίνονται µέσα στα πανεπιστήµια, πρέπει να σας προβληµατίσει.
Δυστυχώς, δεν κάνατε διάλογο. Δεν κάνατε κανέναν διάλογο
για το νοµοσχέδιό σας. Γιατί, αν είχατε κάνει διάλογο, αν σεβόσασταν τους φορείς και τους θεσµούς που εκπροσωπούν το πανεπιστήµιο, θα ξέρατε ότι όλοι είναι ενάντιά σας. Δεν έχετε βρει
συµµάχους. Στις συλλογικότητες τους βρήκατε; Πού τους βρήκατε; Στους µπαχαλάκηδες; Σε ποιον έχετε βρει πραγµατικά υποστήριξη στις αλλαγές σας; Αν εµείς δεν αλλάξαµε µε τη
Μαριέττα Γιαννάκου τον νόµο περί ασύλου σε τόσο µεγάλο
βαθµό, ήταν γιατί ακριβώς επαπειλείτο η κατάληψη των πανεπιστηµίων από όλα αυτά τα στοιχεία -στα οποία σήµερα δίνετε το
άσυλο- και δεν υπήρχε η µέγιστη πολιτική συναίνεση, ώστε να
είναι µια ώριµη αλλαγή.
Έγινε ώριµη, όταν την έφερε τότε η Διαµαντοπούλου και τότε
η φοιτητική νεολαία της ΔΑΠ τη στήριξε απόλυτα και δεν είχαµε
τα φαινόµενα των καταλήψεων. Ήταν πετυχηµένη; Όχι. Θα
έπρεπε να ήταν ακόµα πιο αποτελεσµατική. Θα έπρεπε να προστατεύεται ο φοιτητής, θα έπρεπε να προστατεύεται ο καθηγητής, να µην έχουµε τα φαινόµενα προπηλακισµού που έχουµε δει
όλοι στις τηλεοράσεις µας, να µην έχουµε τα φαινόµενα του «χτισίµατος» καθηγητών, της δηµόσιας διαπόµπευσης ή της απειλής
της ζωής τους. Εσείς, που σήµερα νοµοθετείτε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, καταργείτε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Δεν τις καταργούµε. Γιατί λέτε ψέµατα;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Πραγµατικά παρατηρώ όλη αυτή
τη συζήτηση και δεν έχω ακούσει ένα βήµα προς τα µπρος. Ποιο
είναι το βήµα προς τα µπρος που κάνετε; Γιατί µας κατηγορείτε;
Μας κατηγορείτε ότι υπήρχε συναλλαγή των φοιτητών και ότι
συµµετείχαν και στελέχη που προέρχονταν από τη φοιτητική µας
νεολαία. Την καταργήσαµε αυτή. Εσείς την επαναφέρετε. Εσείς
επαναφέρετε τη συναλλαγή, µέσα από τον έλεγχο των φοιτητών
στις αποφάσεις του πανεπιστηµίου για τη λειτουργία του και όχι
για τα θέµατα που τους αφορούν. Διότι σε αυτά πιστεύαµε, πιστεύουµε και θα πιστεύουµε.
Εγώ προέρχοµαι από το ελληνικό πανεπιστήµιο και από τη
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ΔΑΠ, όπως και πάρα πολλοί συνάδελφοί µου. Δώσαµε µάχες
αξιοπρέπειας στο πανεπιστήµιο. Αυτό που σήµερα δεν µπορεί να
γίνει, ο ελεύθερος διάλογος στο πανεπιστήµιο, προσπαθήσαµε
να το περιφρουρήσουµε και σήµερα εσείς το καταπατείτε.
Κλείνω µε δύο θέµατα, κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο αφορά την
ψήφο που δίνουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν έχουν διαβάσει ούτε καν το κυβερνητικό τους πρόγραµµα, που µιλάει για µεγιστοποίηση της αυτονοµίας των
πανεπιστηµίων -δηλαδή όχι υπουργικές αποφάσεις, όχι υπουργικά βέτο που σήµερα νοµοθετείτε- και για την κατάργηση του
άρθρου 16 και του ανοίγµατος της ανώτατης εκπαίδευσης.
Άκουσα τον κ. Παπαχριστόπουλο εδώ να µας λέει ότι είναι
εναντίον. Το καταθέτω, για να ξέρει τουλάχιστον µε ποιο πρόγραµµα κατέβηκε, µε ποια σηµαία κατέβηκε, εκτός αν ήταν και
αυτός σε τέτοια σηµαία ευκαιρίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι στο δεύτερο. Μας λέτε ότι κατοχυρώνετε τα δικαιώµατα των µηχανικών που προέρχονται από τα ΤΕΙ. Ήρθε και ο κ.
Σπίρτζης εδώ. Είχε το θράσος να έρθει και να µιλήσει. Ο κ. Σπίρτζης δεν ήταν πρόεδρος στο ΤΕΕ; Πάντοτε ανήκε στον χώρο του
ΣΥΡΙΖΑ ή της Αριστεράς. Πριν ήταν ο κ. Αλαβάνος, ο αδερφός
του µέντορα του Πρωθυπουργού σας. Όλοι αυτοί αποκλεισµένους είχαν τους αποφοίτους των ΤΕΙ από το µητρώο του ΤΕΕ.
Δεν τους είχαν δώσει το δικαίωµα να πάρουν αριθµό µητρώου
στο ΤΕΕ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο κ. Στασινός ήρθε, ο καινούργιος Πρόεδρος, η καινούργια διοίκηση, που δεν προέρχεται από τις τάξεις της Αριστεράς, και
άνοιξε επιτέλους την πόρτα του Τεχνικού Επιµελητηρίου στους
αποφοίτους των ΤΕΙ, για να κάνουν το πρώτο µεγάλο βήµα προς
τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα. Σας καταθέτω και το σχετικό
δηµοσίευµα της «ΑΥΓΗΣ», το οποίο αναφέρεται σε αυτό το θέµα
πριν από έναν µήνα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, πα-
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ρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία
τροπολογία, για την οποία δεν έγινε καµµία κουβέντα, αλλά είναι
η τροπολογία του κ. Μουζάλα. Αποδεικνύει µε αυτά που κάνει
πόσο πρόωρη, ατελέσφορη, και καθόλου λειτουργική ήταν η
ίδρυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Προσπαθεί να καταργήσει οποιεσδήποτε έννοιες τήρησης του
νόµου στις δηµόσιες προµήθειες, γιατί ακριβώς δεν έχει καταφέρει εννέα µήνες µετά τη δηµιουργία του Υπουργείου να φτιάξει Οικονοµική Διεύθυνση στο Υπουργείο. Με εξαίρεση την
αποζηµίωση των κατοίκων του Δήµου Παιονίας του Κιλκίς -που
ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι- της Ειδωµένης, δηλαδή, που έρχεται µετά από δύο χρόνια το κράτος να τους αποζηµιώσει,
θεωρώ ότι όλη αυτή η τροπολογία είναι µία οµολογία αποτυχίας
στην οργάνωση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
σε καµµία περίπτωση δεν τη στηρίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο για νοµοτεχνική βελτίωση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Θα απαντήσω µετά. Θα δευτερολογήσω, γιατί έχουν µαζευτεί διάφορα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δευτερολογία έχετε.
Μην απαντάτε όµως τώρα στον κ. Βαρβιτσιώτη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Όχι, δεν απαντάω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Θα κάνετε νοµοτεχνική βελτίωση, ωραία.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Η παράγραφος 2 του άρθρου 92 του
σχεδίου νόµου στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1197 και ειδικό
138 διαγράφεται και η παράγραφος 3 αναριθµείται σε παράγραφο 2.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΓ’ - 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Ξυδάκη, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με αφορµή τη συζήτηση ενός νοµοσχεδίου που προσπαθεί να
ρυθµίσει µερικά πράγµατα στον χώρο της δηµόσιας εκπαίδευσης, ξετυλίχθηκε µια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση.
Ήταν ενδιαφέρουσα από την άποψη ότι, ενώ µπροστά µας
είναι τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας, όπως προέκυψαν από
τη χρεοκοπία του 2009-2010 και όπως τα βλέπουµε ακόµη δοµικά
και παραµένοντα να απασχολούν την κοινωνία και τις νεότερες
γενιές, αναγνωρίζεται, τουλάχιστον στα λόγια, ότι η δηµόσια εκπαίδευση είναι ένα εργαλείο για την ανάταξη της δηµοκρατίας
και όχι η εργαλειακή της χρήση, αλλά ως ένα όπλο για να ξαναστερεώσουµε την πίστη των ανθρώπων στη δηµοκρατία.
Όπως προείπε ο συνάδελφος Νίκος Φίλης, ανεβαίνει και η εµπιστοσύνη των πολιτών, σε µια εποχή που η εµπιστοσύνη τους
είναι κλονισµένη και προς τη δηµοκρατία και προς το πολιτικό
σύστηµα και προς το πολιτικό προσωπικό και προς εµάς τους
Βουλευτές, τους αιρετούς. Ο λαός µάς στέλνει εδώ, αλλά ο λαός
φαίνεται ότι δεν µας εµπιστεύεται.
Ενώ έχουµε µπροστά µας όλα αυτά τα µεγάλα κοινωνικά τραύµατα της ανεργίας, των µεταναστευτικών εκροών, της γήρανσης
του πληθυσµού, της ηττοπάθειας και της µοιρολατρίας, σε ένα
µεγάλο µέρος του πληθυσµού που έχει πληγεί βαρύτατα από την
κρίση, δεν µπορούµε να εξασφαλίσουµε µερικά µίνιµουµ για να
κοιτάξουµε προς το µέλλον.
Εδώ, ασφαλώς, οι ευθύνες είναι όλων µας. Δεν βγάζω ούτε την
Κυβέρνηση ούτε τη δική µας παράταξη. Μου κάνει, όµως, µεγάλη εντύπωση το πάθος, η εµπάθεια, το µένος και η εχθροπάθεια εκ µέρους της Αντιπολίτευσης, πρωτίστως της Αξιωµατικής,
αλλά και της Ελάσσονος.
Ειδικά στην περίπτωση της Νέας Δηµοκρατίας, ο λόγος ο
οποίος αναπτύσσεται το τελευταίο διάστηµα είναι ένας λόγος
αντιδραστικός, διόλου φιλελεύθερος, ένας λόγος ο οποίος διαρκώς υποπίπτει στις παγίδες -ή τις προσελκύει κιόλας- των fake
news, των τρολαρισµάτων, ακολουθεί τα τρολαρίσµατα που
κάνει το vatraxi.com και ο κάθε πλακατζής στα social media και
τα κάνει πολιτικό λόγο και ταυτόχρονα υπάρχει µια ταύτιση µε
τον λόγο των ολιγαρχών και µε τα συµφέροντα της ολιγαρχίας.
Μερικές φορές φτάνουµε σε µεταφασιστικές αποχρώσεις
λόγου. Ο συνάδελφος κ. Βορίδης, τις προάλλες, µέσα στην Αίθουσα της Βουλής, δύο φορές απέκλεισε τη συµπόρευση της
Αριστεράς µε την ελευθερία, προσφεύγοντας έτσι σε έναν προνεωτερικό λόγο και προδίδοντας την έλλειψη πίστης του στη δηµοκρατία. Δεν ταυτίζεται καν µέρος της Νέας Δηµοκρατίας µε
τα ιδεώδη της Γαλλικής Επανάστασης, µε τα ιδεώδη της δηµοκρατίας στους νεωτερικούς χρόνους.
Ακόµη και ο ήπιος πατερναλισµός της κ. Κεραµέως και του κ.
Χατζηδάκη να µιλήσουν για την Αριστερά, λέγοντας ότι δεν είναι
η Αριστερά αυτή που επιτίθεται στη δηµοκρατία και ότι υπάρχει
και µια Αριστερά καλή, για παράδειγµα η Αριστερά του Λεωνίδα
Κύρκου, ήταν επιφανειακός, κατά τη γνώµη µου. Υποχρεώθηκαν
να τα πάρουν πίσω.
Όλος ο εσµός των ακροδεξιών troll, των βασιλοχουντικών, των
µαύρων ψυχών που στοιχειώνουν τη δεξιά παράταξη αποκλείουν
κάθε πεδίο σύγκλισης, κάθε πεδίο δηµοκρατικού διαλόγου, κάθε
πεδίο δηµοκρατικής σύγκρουσης, που είναι σύγκρουση µεν,
αλλά µε κανόνες.
Ολοένα πληθαίνουν οι κραυγές για πραξικοπηµατίες στην Κυβέρνηση, για «µαδουριστές», για απατεώνες, για βιαστές της δηµοκρατίας.
Θα ήταν µόνο φαιδρές αυτές οι κραυγές -και σίγουρα ξυπνάνε
το δηµοκρατικό αίσθηµα στους πολίτες-, εάν δεν ήταν και επικίνδυνες και για τις ατραπούς τις οποίες ακολουθεί η σηµερινή
Δεξιά, η σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και γιατί επιτείνουν τη δυσπιστία των πολιτών και κλονίζουν την πίστη τους
στη δηµοκρατία.
Όταν ο θεσµικός εγγυητής της δηµοκρατίας που είναι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ή το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης εκφράζεται µε τέτοιους βίαιους τρόπους,
µε βίαιες εκφράσεις απέναντι στον Πρωθυπουργό ή στην Κυβέρ-
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νηση, δεν καλλιεργείται καµµία εµπιστοσύνη και καµµία πίστη
στη δηµοκρατία που µπορεί να επιλύσει τα προβλήµατά της, να
προχωρήσει µπροστά και να βγάλει την κοινωνία από την κρίση.
Θέλω να πω, δηλαδή, ότι, ακόµη και αυτή η διαµάχη που συµβαίνει πάνω στο σώµα της δηµόσιας εκπαίδευσης, είναι µια µάχη
πολιτική. Είναι µια µάχη στην οποία η δεξιά παράταξη, η συντηρητική παράταξη έχει εγκαταλείψει οποιαδήποτε φιλολαϊκή της
εκδήλωση -που την είχε δείξει σε άλλες εποχές- και έχει επιδοθεί
σε έναν νεοφιλελεύθερο µηρυκασµό δοξασιών και θρησκοληψίας.
Στην ουσία επιδιώκεται µια επάνοδος στην εξουσία, µια επάνοδος σε µια πολιτική πρακτική που χαρακτηρίζεται από τον παρασιτισµό, το κρατικοδίαιτο εγχώριο σύστηµα, την πελατεία και
τον νεποτισµό. Όσα παρουσίασε προχθές ο Υπουργός ο κ. Σταθάκης για τον νεποτισµό στη «ΛΑΡΚΟ», µε τα σόγια πρώην
Υπουργών και νυν Βουλευτών σε µία ρηµαγµένη εταιρεία, η
οποία θα µπορούσε να δίδει δουλειές και πλούτο σε όλη την
εθνική οικονοµία, ήταν ενδεικτικά.
Για τη δε Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχω να πω ότι αποτελεί
πια ένα θλιβερό παραπλήρωµα της Δεξιάς. Το µόνο που δεν µπορεί να κρυφτεί είναι αυτή η λυσσαλέα όρεξη µήπως και λάβουν
κάποιο Υπουργείο σε κάποια µελλοντική κυβέρνηση.
Θα µπορούσα να την παραλληλίσω µε τα ξέφτια της Ενώσεως
Κέντρου το 1981, που δεν είχαν καταλάβει τη θύελλα του τότε
ΠΑΣΟΚ, του τότε Ανδρέα Παπανδρέου, τους οποίους τελικά
τους ενσωµάτωσε όλους, όσους δεν είχαν αποµείνει γραφικοί.
Σε ό,τι µας αφορά ως Βουλευτές, για την τροπολογία που κατέθεσε η Υπουργός Πολιτισµού για το Μουσείο Ακροπόλεως, την
οποία επισήµανε ο συνάδελφος κ. Μουµουλίδης, θα ήθελα να
πω ότι θα ήταν καλό να την ξαναδεί προσεκτικά η Υπουργός.
Το Μουσείο Ακροπόλεως δεν πάσχει από επισκοπικό διορισµό,
να γίνουν τα οκτώ χρόνια δώδεκα ή δεκαέξι. Από το 2008, όµως,
που έχει βγει ο ιδρυτικός νόµος και από το 2009, που διορίστηκε
διοίκηση, έως το 2017, δηλαδή για οκτώ ολόκληρα χρόνια, δεν
έχει εφαρµοστεί ο οργανισµός. Δεν έχει εγκαθιδρυθεί ούτε γενικός διευθυντής µε προκήρυξη και διαγωνισµό ούτε οι τέσσερις,
πέντε προβλεπόµενες διευθύνσεις. Είναι επί οκτώ χρόνια χωρίς
οργανισµό. Γιατί αυτά τα πρόσωπα του διοικητικού συµβουλίου
επί οκτώ χρόνια δεν εφάρµοσαν τον οργανισµό; Δεν τον έβαλαν
να λειτουργήσει, δεν τον έβαλαν µπροστά και είναι τόσο πολύτιµο.
Μπορούµε να το ξαναδούµε. Υπάρχουν πράγµατι πρόσωπα
που αξίζουν κάτι παραπάνω, αλλά ας δούµε εάν λειτούργησε ο
ιδρυτικός νόµος προτού τον αλλάξουµε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γερµενής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Δύο πράγµατα κάνετε από τη µέρα
που αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας. Ή θα ψηφίζετε µνηµονιακές δεσµεύσεις της τρόικας, πράγµα που υποτίθεται ότι
πάει κόντρα µε τη δήθεν Αριστερά που εσείς εκπροσωπείτε, ή
θα φέρνετε νοµοσχέδια που καλύπτουν την ιδεοληψία σας, όπως
αυτό εδώ σήµερα.
Παράλληλα, για να τα βρείτε και για να τα έχετε καλά µε τον
άλλο σας εαυτό, διοργανώνετε κατασκηνώσεις καλώντας ιδεολογικούς σας φίλους από λαϊκούς παραδείσους, τύπου Βενεζουέλα. Δεν ξέρω βέβαια, εάν στην αντίστοιχη Βουλή του
Μαδούρο εµφανίζονταν ανάλογα καλόπαιδα τύπου «Ρουβίκωνα»,
πώς θα τους φερόταν το καθεστώς Μαδούρο. Το πιο λογικό ήταν
να τους πέταγε έξω µε τις κλωτσιές ή θα τους έβαζε σε κάποιο
µπουντρούµι.
Πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο, αναφορικά µε τα παιδιά µε ειδικές
ανάγκες. Είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί µε ιδιαίτερη ευαισθησία. Το φέρνετε, όµως, εσείς επειδή πράγµατι νοιάζεστε ή αναφέρετε ένα τέτοιο ευαίσθητο θέµα απλά και µόνο
για εντυπωσιασµό, δηλαδή ότι δήθεν ενδιαφέρεσθε γι’ αυτά τα
παιδιά;
Για παράδειγµα, δεν είναι δυνατόν να τα βάζετε µόνο µε τα
ιδιωτικά σχολεία, τη στιγµή που ο δηµόσιος τοµέας πραγµατικά
είναι ανύπαρκτος απέναντι στις ανάγκες αυτών των παιδιών. Τα
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δηµόσια σχολεία δεν έχουν και αυτά ακόµη τις κατάλληλες υποδοµές, δεν έχουν ούτε ασανσέρ ούτε ράµπες ούτε χώρους ειδικά
διαµορφωµένους για τέτοιες περιπτώσεις. Το ίδιο και τα περισσότερα πανεπιστήµια είναι ακατάλληλα για να δεχθούν φοιτητές
µε ειδικές ανάγκες.
Ας πούµε, δηλαδή, το εξής παράδειγµα. Όταν ένα παιδί πηγαίνει σε ένα δηµόσιο σχολείο και για κακή του τύχη έχει ένα ατύχηµα στη ζωή του και µένει µε κινητικά προβλήµατα. Τι κάνετε
τότε; Είναι καταδικασµένο, αφού δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας
ούτε παιδεία ικανή να σηκώσει το βάρος τέτοιων περιπτώσεων.
Δεν έχει καταφέρει ένα δήθεν σοβαρό κράτος δυτικού τύπου να
έχει σε κάθε µεγαλούπολη, τουλάχιστον, κάποιο κατάλληλα
επανδρωµένο δηµόσιο σχολείο, ακριβώς για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες.
Είναι ντροπή µας, εµείς εδώ που νοµοθετούµε και εσείς οι
δήθεν κουλτουριάρηδες, που νοιάζεστε για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, να µην προχωράτε άµεσα, τώρα, σε τέτοιες δοµές. Όµως,
ναι, ξέχασα. Εσείς προτιµάτε να πετάτε εκατοµµύρια για σίτιση
και διαβίωση χιλιάδων λαθροεποίκων µεταναστών και να µη νοιάζεστε για τα Ελληνόπουλα.
Επίσης, δεν είναι δυνατόν να εξισώνετε όλες τις µορφές αναπηρίας. Ένα παιδί µε βαριάς µορφής αυτισµό έχει σαφώς µεγαλύτερες και ιδιαίτερες ανάγκες από ένα παιδί µε δυσλεξία ή µε
ήπια µορφή συνδρόµου Άσπεργκερ, το οποίο µε παράλληλη στήριξη θα µπορούσε να υπάρχει σε µια συνηθισµένη τάξη. Έχετε
µια ισοπεδωτική τάση, την οποία τη µεταφέρετε σε όλους τους
τοµείς της διακυβέρνησής σας.
Περάσατε µια ρύθµιση προσφάτως µε την οποία δεν θα δίνετε
πλέον χρήµατα στους γονείς να πάνε για λογοθεραπεία τα παιδιά
τους που έχουν πρόβληµα. Εκεί δεν σας έπιασε η ευαισθησία
σας; Δεν σας ένοιαξε για τους γονείς που δεν δύνανται να πληρώσουν ακόµα και 400 ευρώ τον µήνα για ένα παιδί µε αυτισµό
ή µε ανάγκες λογοθεραπείας και εργοθεραπείας;
Φέρνετε ένα σηµαντικό νοµοθέτηµα για την παιδεία µαζί µε
άσχετες τροπολογίες. Αυτό από µόνο του µειώνει τη σοβαρότητα
του νοµοσχεδίου. Αδυνατείτε να δείτε τη ζοφερή πραγµατικότητα στην οποία έχει φτάσει η ανώτατη βαθµίδα εκπαίδευσης,
για την οποία κατάντια έχετε και εσείς ένα µεγάλο κοµµάτι ευθύνης, αφού η Δεξιά σάς άφησε εδώ και χρόνια να αλωνίζετε
ελεύθερα και να ποτίζετε µε το δηλητήριό σας τους νέους µε σάπιες, κενές ιδεολογίες και το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι οι
ιδεοληψίες σας.
Στα πανεπιστήµια έχουµε έντονα κρούσµατα ανοµίας. Στην
ΑΣΟΕΕ το λαθρεµπόριο τσιγάρων γίνεται απροκάλυπτα στον
προαύλιο χώρο, ενώ δεν λείπουν και καταγγελίες σε άλλα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα για εµπόριο ναρκωτικών, βιασµούς, τραµπουκισµούς, µπόχα και δυσωδία.
Σε κάθε πολιτισµένο κράτος τα πανεπιστήµια αποτελούν τα
στολίδια της χώρας και κάθε κράτος είναι περήφανο γι’ αυτά.
Στην Ελλάδα όµως έχουν καταντήσει να αποτελούν εικόνες ντροπής. Τα ελληνικά πανεπιστήµια είναι υποβαθµισµένα στη διεθνή
κατάταξη και δεν αποτελούν σε καµµία περίπτωση πόλο έλξης
για ξένους φοιτητές. Ευτυχώς που ακόµη υπάρχει το ελληνικό
δαιµόνιο και υπάρχουν ακόµη περιπτώσεις φοιτητών που µας
βγάζουν ασπροπρόσωπους σε διεθνείς επιστηµονικούς διαγωνισµούς.
Γονείς στερούνται για να πληρώσουν τα φροντιστήρια των παιδιών τους για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
και καταλήγουν να πληρώνουν έξτρα εξάµηνα διαβίωσης ενοικίασης κατοικιών, λόγω καταλήψεων γνωστών ταραχοποιών στοιχείων.
Για ποια δωρεάν παιδεία µιλάµε, όταν αναγκάζονται παιδιά να
πάνε από το δηµοτικό ακόµη σε φροντιστήρια, αφού στα σχολεία
έχει υποβαθµιστεί η εκπαίδευση; Κάνουν φροντιστήρια για εξετάσεις σε γυµνάσιο και λύκειο, φροντιστήρια για να περάσουν
στο πανεπιστήµιο, φροντιστήρια για να µάθουν µία ή δύο ξένες
γλώσσες, τη στιγµή που ακόµα δεν ξέρουν την ελληνική!
Φαίνεται πως σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα ζείτε σε άλλον κόσµο
ή πολύ απλά σάς αρέσουν όλο αυτό το µπάχαλο και η ανοµία
που κυριαρχούν στα ελληνικά πανεπιστήµια. Δεν εξηγείται αλλιώς, όταν, αντί να κοιτάξετε να λύσετε βασικά ζητήµατα που τα-
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λανίζουν τα πανεπιστήµια, κύριο µέληµά σας φαίνεται ότι αποτελεί εάν ο Υπουργός θα έχει την πλήρη δικαιοδοσία στα συµβούλια των πανεπιστηµίων, µην τυχόν σας ξεφύγει κανένα
µεταπτυχιακό που δεν θα συγκλίνει µε τις δικές σας απόψεις, µην
τυχόν γίνεται αναφορά στον Κολοκοτρώνη και θιγούν οι δήθεν
ελληνοτουρκικές σας σχέσεις.
Αντί να ενισχύετε την κλασική παιδεία σε συνάρτηση και µε µεταπτυχιακά συναφή µε το αρχαίο ελληνικό µεγαλείο, για να
υπάρξει και ad hoc πραγµάτωση των διδακτέων, όπως, παραδείγµατος χάριν, για τον Πελοποννησιακό Πόλεµο, για τον Θουκυδίδη, τον πατέρα της σχολής του ρεαλισµού, αντί να γίνει µία
επίσκεψη στη Μήλο, εσείς επιθυµείτε να διαγράψετε από τη συλλογική µνήµη των Ελλήνων τα διδάγµατα των αρχαίων κλασικών.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει πως το ίδιο γίνεται και στο εξωτερικό.
Θα µπορούσατε να ενισχύσετε την ελληνική οικονοµία, βάζοντας δίδακτρα σε ξένους φοιτητές ή να πάρετε κονδύλια από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για χορηγία υποτροφιών σε Ευρωπαίους πολίτες, για να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Όµως, δυστυχώς η αντίθεσή σας στην κλασική παιδεία, που προσοµοιάζει µε µίσος
στην ελληνική ταυτότητα, δεν σας αφήνει να ανοίξετε τον δρόµο
σε µεταρρυθµίσεις, που και έσοδα θα φέρουν στον ελληνικό λαό,
αλλά και θα ανυψώσουν το µορφωτικό επίπεδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κλείνω µε µία πρόταση.
Η καταψήφιση του νοµοσχεδίου για εµάς, τους εθνικιστές,
είναι µονόδροµος. Παραµένουµε πιστοί στο άρωµα της ελληνικής παιδείας του Περικλή Γιαννόπουλου, του Ιωάννη Συκουτρή,
του Κωστή Παλαµά, του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και του Ίωνος
Δραγούµη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Κωνσταντινέα, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
ξεκινήσω την οµιλία µου µε ένα κοινό πιστεύω, µια παραδοχή, η
οποία µας βρίσκει όλους σύµφωνους σ’ αυτή την Αίθουσα.
Ως θεµατοφύλακες του δηµοκρατικού πολιτεύµατος δεν µπορούµε να µη χρησιµοποιούµε ως ασπίδα την παιδεία. Άλλωστε
είναι τόσο στενά συνδεδεµένες οι έννοιες δηµοκρατία και παιδεία, που η µία αποτελεί προϋπόθεση της άλλης. Συνεπώς η οικοδόµηση ενός στιβαρού εκπαιδευτικού συστήµατος αποτελεί
υποχρέωσή µας και αναφαίρετο δικαίωµα των πολιτών που µας
έφεραν εδώ µέσα.
Τα τελευταία δυόµισι χρόνια και µετά από εξαντλητικές διαβουλεύσεις µε τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας και τους εµπλεκόµενους φορείς φθάσαµε σήµερα να ψηφίσουµε το
νοµοσχέδιο που περιορίζει σθεναρά τη µετατροπή της παρεχόµενης εκπαίδευσης σε εµπορεύσιµο είδος. Δεν γίνεται να ιεραρχούµε την πρόσβαση σε ανώτατες βαθµίδες εκπαίδευσης
σύµφωνα µε την αγοραστική δύναµη του καθενός.
Ο νόµος της απορρύθµισης, δηλαδή ο νόµος Διαµαντοπούλου, στόχευε στην αποκοµιδή εκ των έσω του δηµόσιου χαρακτήρα των ιδρυµάτων. Παρά την επιταγή του άρθρου 16 του
Συντάγµατος, είχε ως στόχο το πανεπιστήµιο του κερδοσκοπικού
οργανισµού, διαµόρφωνε αγοραίους µηχανισµούς εντός της πανεπιστηµιακής κοινότητας µε σχέδια επί χάρτου, που διέλυσαν
προϋπολογισµούς και εξαφάνισαν τµήµατα-κόσµηµα για µικροπολιτικά συµφέροντα.
Ένα παράδειγµα τέτοιας µεταχείρισης είναι και το Τµήµα Λογοθεραπείας στη Μεσσηνία, το οποίο δεν πρόλαβε να ανοίξει
καλά καλά και κάποια τοπικά συµφέροντα το δροµολόγησαν
προς εξαφάνιση, αδιαφορώντας για τις εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ δηµόσιου χρήµατος που δαπανήθηκαν για τη δηµιουργία
του από τους Έλληνες φορολογούµενους.
Ευτυχώς αυτή η Κυβέρνηση έβαλε τέλος σε αυτές τις δόλιες
µεθοδεύσεις και το τµήµα από φέτος επαναλειτουργεί.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου βρίσκεται προς την αντίθετη κατεύθυνση που συστηµατικά επιδιώκετε. Αντιµάχεται τη µετατροπή των πανεπιστη-
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µίων σε επιχειρήσεις για τη µόρφωση, σε µια ακόµη υπηρεσία το
κόστος της οποίας θα ρυθµίζεται από την αγορά -όπως συνήθως
λέγεται σε όλα τα νοµοσχέδια- και που θα επιβαρύνει τους πιθανούς πελάτες, δηλαδή τα παιδιά µας.
Το δικαίωµα στη µόρφωση δεν µπορεί να συνδέεται µε το
πόσο βαριά είναι η τσέπη του κάθε Έλληνα πολίτη. Η γνώση ήταν
και θα παραµείνει κοινωνικό αγαθό και πράγµατι στεκόµαστε
σθεναρά απέναντι στη λογική των λίγων και των εκλεκτών, των
δικών σας αρίστων. Δεν υπάρχουν παιδιά µας και παιδιά σας σε
ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα. Δικαίωµα στη µόρφωση έχουν όλοι.
Άλλωστε δεν γίνεται να µην παρέχεις σαν πολιτεία αυτό το δικαίωµα, όταν δοκιµάζονται οι αντοχές των µεσαίων και κατωτέρων οικονοµικά στρωµάτων.
Η παρούσα Κυβέρνηση έχει ενισχύσει τους νέους επιστήµονες
και τα ΑΕΙ µε υποτροφίες και χορηγίες ερευνητικών προγραµµάτων σε βαθµό πρωτόγνωρο συγκριτικά µε τα δεδοµένα της τελευταίας δεκαετίας.
Για να καταπολεµήσουµε την εκροή µυαλών, όπως λέτε εσείς,
«τρέχουν» προγράµµατα 325 εκατοµµυρίων ευρώ. Τα 125 εκατοµµύρια ευρώ αφορούν τα ΕΣΠΑ και τα 200 εκατοµµύρια ευρώ
αφορούν το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας, που
εσείς το είχατε ξεχάσει διά παντός.
Η αιµορραγία πρέπει να σταµατήσει. Δεν φοβόµαστε τις προκλήσεις και αυτό είναι ένα ακόµη στοίχηµα για µας. Τα πανεπιστήµιά µας χαρακτηρίζονται αυτή τη στιγµή από υψηλό επίπεδο
παροχής γνώσης και έρευνας. Μέληµά µας είναι να ενισχυθούν,
να βελτιωθούν και να εκπληρώσουν τον ακαδηµαϊκό και κοινωνικό τους ρόλο. Αυτό προϋποθέτει τη δηµοκρατία στη διοίκηση,
στη διδασκαλία, στην έρευνα και τη συµµετοχή όλων µας. Επειδή
εδώ είναι όλη η ιεραρχία του Υπουργείου Παιδείας, παρόντος
του Υπουργού καθώς και των εκλεκτών Υφυπουργών, θα ήθελα
να πω ότι η διαφορά µας µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι
ότι ένα αγαθό δεν µπορούν να µας πάρουν σε όλη µας της ζωή.
Αυτό µου το είχε πει ένας δάσκαλός µου, αγαπητέ κύριε Ζουράρι, µιας και µου δώσατε την πάσα. Μου είχε πει: «Όλα µπορούν να µας τα πάρουν εκτός από ένα πράγµα: τη γνώση.». Εµείς
θα τη δώσουµε τη γνώση, αλλά χωρίς λεφτά, όπως θέλουν οι
αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Πόσοι είναι ακόµη να µιλήσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ. Ουρσουζίδης είναι ο τελευταίος οµιλητής. Έχει ζητήσει ο κύριος
Υπουργός να µιλήσει, έχετε δευτερολογίες εσείς και θα κλείσουµε.
Ορίστε, κύριε Ουρσουζίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα ζήτησα τον
λόγο προκειµένου να υποστηρίξω µια τροπολογία…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτα θα µας ακούσει
ο κύριος Υπουργός και µετά θα κλείσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Αυτή είναι η πρακτική.
Απλώς ο κύριος Υπουργός ζήτησε επιµόνως στην Έδρα αν µπορούσε να µιλήσει τώρα. Εντάξει, αφήστε να ολοκληρώσει ο κύριος συνάδελφος και θα δούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ναι, συνεχίστε, κύριε
Ουρσουζίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι ζήτησα τον λόγο για να αναφερθώ σε µια τροπολογία που αφορά
στους Έλληνες αγρότες, στη διευκόλυνση να γίνουν επιτέλους
νόµιµοι στη δραστηριότητα που ασκούν σε σχέση µε τους εργάτες γης που απασχολούν.
Όµως, παρακολουθώντας σήµερα τη συζήτηση, άκουσα διάφορα και οφείλω να πάρω ξεκάθαρη θέση. Το ζήτηµα της παιδείας αφορά στην ιερή υποχρέωση της πολιτείας να προσφέρει
δωρεάν την απαραίτητη γνώση, ούτως ώστε οι νέοι Έλληνες να
έχουν αυτό το εφόδιο για το υπόλοιπο της ζωής τους.
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Αφορά στην καλλιέργεια της προσωπικότητας των ανθρώπων,
έτσι ώστε να ζήσουν σε µια κοινωνία δικαιότερη, µια κοινωνία ευνοµούµενη από ανθρώπους που µπορούν να λειτουργήσουν µε
τρόπο που να µην είναι εµπόδιο στην ανάπτυξη των ιδεών και των
δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτής της κοινωνίας, στην οποία όλοι ευελπιστούµε, όλοι στοχεύουµε τουλάχιστον.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Υπάρχουν πολλά ζητήµατα στα οποία θα µπορούσε κανείς να
αναφερθεί. Θα εστιάσω µόνο στο ζήτηµα που αφορά στην παραγωγή εκείνων των ανθρώπων, µέσα από την εκπαίδευση, που
έχουν σαν στόχο να λειτουργήσουν δηµοκρατικά και ελεύθερα.
Μπορεί, όµως, να υπάρξει δηµοκρατία χωρίς να υπάρχει ελευθερία; Οφείλουµε να τη διασφαλίσουµε εκεί που µπορούµε.
Έτσι, υπάρχει η έννοια του ασύλου, που αφορά στη διασφάλιση
της ελεύθερης έκφρασης των ανθρώπων µέσα στην ακαδηµαϊκή
κοινότητα. Όσο πιο ελεύθερα, τόσο καλύτερα. Είναι γνωστή άλλωστε η ρήση του µεγάλου εθνοµάρτυρα του Ρήγα Φεραίου ότι
όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από αυτό.
Κύριε Υπουργέ, βρέθηκα προχθές στην Κρήτη στο ετήσιο µνηµόσυνο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία. Με
µεγάλη ικανοποίηση ανταποκρίθηκαν οι γονείς που έχασαν παιδιά,
που ήταν εκεί, αλλά και παιδιά που έχασαν γονείς, στο άκουσµα
ότι από το νέο έτος θα υπάρξει το µάθηµα της Κυκλοφοριακής
Αγωγής. Κι εγώ αισθάνθηκα τόσο όµορφα, παρ’ ότι βρισκόµουν
σε µνηµόσυνο, που σας το τονίζω -µε την ευκαιρία αυτή- ότι θα
πρέπει στον βαθµό που αυτό είναι εφικτό να ξεκινήσετε από τη
νέα σεζόν.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία. Η τροπολογία αφορά σε ένα
δίκαιο αίτηµα των Ελλήνων αγροτών να µπορέσουν να νοµιµοποιήσουν τη σχέση µεταξύ των µετακλητών εργατών γης που έρχονται από άλλα κράτη, έτσι ώστε να διασφαλίσουν µε αυτόν τον
τρόπο τις δαπάνες τους. Ιδιαίτερα για τους δενδροκαλλιεργητές
πάνω από το 60% της δαπάνης αφορά σε εργατικά χέρια.
Από το 2012 και µετά, µε το αυξηµένο κόστος της µετάκλησης
είχαµε το φαινόµενο να έρχονται στην πατρίδα µας κυρίως Αλβανοί εργάτες µε βίζα, οι οποίοι ουσιαστικά έκαναν τη δουλειά,
αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα οι αγρότες να δηλώσουν αυτή τη
δαπάνη. Κατά συνέπεια, και ιδιαίτερα τώρα, µετά την εφαρµογή
του ΕΦΚΑ, έχουµε σαν ποσοστό πάνω στο καθαρό φορολογητέο
εισόδηµα τις ασφαλιστικές εισφορές. Κατά συνέπεια είναι πάρα
πολύ σηµαντικό.
Αγωνιστήκαµε και προσπαθήσαµε πάρα πολλοί άνθρωποι να
περάσει αυτή η τροπολογία από όλα τα κόµµατα και θα παρακαλούσα αυτή ειδικά η τροπολογία να γίνει αποδεκτή από το Σώµα
χωρίς καµµία εξαίρεση.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι προκλήθηκα πάρα πολλές
φορές από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε
σχέση µε το γεγονός ότι ψηφίζουµε και στηρίζουµε µια Κυβέρνηση, υπονοώντας ότι το κάνουµε για την καρέκλα. Δείχνοντας
τον καλό µου χαρακτήρα για ακόµη µια φορά θα πω απλά και
µόνο ότι µόνο ως ανέκδοτο µπορώ να το δεχτώ, υπό την έννοια
ότι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν και αυτοί και ολόκληρο το σόι
τους πάνω σε µια καρέκλα και συντηρούνται για πάνω από µισό
αιώνα δεν µπορεί να απευθύνονται σε εµάς που µόλις πριν από
δυόµισι χρόνια κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε µια πρωτόγνωρη
κατάσταση για την πατρίδα µας σε ό,τι αφορά τη µιζέρια και τη
δυστυχία που βρήκαµε στην πατρίδα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γιώργο Ουρσουζίδη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Κώστας Γαβρόγλου. Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε
Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ένα δεκαπεντάλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε τον λόγο για
δεκαπέντε λεπτά, κύριε Υπουργέ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Πότε θα απαντήσετε στις δευτερολογίες µας, κύριε Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κοιτάξτε, παίρνω τώρα τον λόγο,
επειδή άκουσα διάφορους και διάφορες να επαναλαµβάνουν
πράγµατα τα οποία είπα, ξεκαθάρισα και βλέπω ότι δεν έγιναν
κατανοητά. Μήπως, λοιπόν, γίνουν κατανοητά και στη δευτερολογία σας έχετε τη χαρά να τοποθετηθείτε.
Αυτά που ακούγαµε ήταν συνέχεια «το άσυλο», ξανά «το
άσυλο», «η παραβατικότητα, η ανοµία», ότι για όλα φταίµε εµείς,
«καλή η συµµετοχή φοιτητών, αλλά όχι, βρε αδερφέ, και έτσι
όπως τους έχετε», «εµµονικός, υπερσυγκεντρωτικός ο Υπουργός» και λοιπά. Αυτό το µοτίβο επαναλήφθηκε, πραγµατικά, µε
τρόπους που δεν νοµίζω να προχωράνε πάρα πολύ τη συζήτηση.
Πρέπει να τονίσουµε από την αρχή, παρ’ όλο που το έχουµε
τονίσει, ότι ποτέ άλλοτε δεν έχει γίνει τόσο συστηµατική και
εξαντλητική συζήτηση µε διάφορους φορείς. Οι σύνοδοι πρυτάνεων. Πήγα σε τρεις συνόδους και είδα πολλές φορές το προεδρείο. Οι σύνοδοι προέδρων, η ΠΟΣΔΕΠ, η ΟΣΕΠ - ΤΕΙ, οι
κοσµήτορες.
Για πρώτη φορά είχαµε συνάντηση µε τους εκατόν πενήντα
κοσµήτορες σε τρεις συνεδριάσεις. Σε όλα τα µέλη ΔΕΠ και εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ, όπως επίσης και σε µέλη ΕΔΙΠ,
ΕΕΠ κ.λπ., σε είκοσι χιλιάδες άτοµα πήγε ενηµερωτικό σηµείωµα,
αλλά και η πρώτη εκδοχή του νοµοσχεδίου. Πήραµε πάρα πολλές αντιδράσεις.
Αυτό που θέλω να προκαλέσω είναι να δείτε το νοµοσχέδιο,
όπως αυτό είχε προετοιµαστεί στις αρχές Μαΐου και πώς είναι
τώρα. Είναι βελτιωµένο, ναι ή όχι; Διότι ο διάλογος δεν είναι να
ακούς και να µη δέχεσαι. Εµείς το βελτιώσαµε. Δεν αλλάξαµε τη
φιλοσοφία του, γιατί αυτό είναι µία πολιτική µας επιλογή. Ο διάλογος όµως είναι αν βελτιώνεται ή όχι.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, του Ενιαίου Χώρου Έρευνας και Εκπαίδευσης φέρνουµε τα Περιφερειακά Συµβούλια, το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού, τις
διετείς δοµές, τα Κέντρα Επιµόρφωσης και Διά Βίου Εκπαίδευσης, το Συµβούλιο Μεταπτυχιακών Σπουδών µε όλους τους κοσµήτορες µέσα στα πανεπιστήµια. Δεν άκουσα να το λέτε αυτό.
Φέραµε τη δωρεάν φοίτηση, το πενταετές µάστερ, που νοµίζω
ότι κάποιος αναρωτήθηκε από πού προέρχεται, λες και ερχόταν
από τον Άρη. Τον προκαλώ. Υπάρχει στο διαδίκτυο η έκθεση του
κ. Τάσιου, που είναι επικεφαλής µιας οµάδας, όταν ήταν ο κ.
Μουτζούρης Πρύτανης του Πολυτεχνείου, ο οποίος αποδεικνύει
ακριβώς τι είναι αυτή η ισοδυναµία.
Λέχθηκαν και πράγµατα που καλό είναι να προσέχουµε όταν
τα λέµε. Είναι το Κοινοβούλιο εδώ. Δεν είµαστε δηµοσιογραφίσκοι. Τι εννοώ; Λέει: «Καταργήσατε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.». Κοιτάξτε, το να έχουµε την κάλπη είναι δείγµα ότι δεν
κάνουµε πίσω στους µπαχαλάκηδες. Έχουµε την κάλπη και τη
διεκδικούµε. Δεν εκβιαζόµαστε από τέτοιου είδους συµπεριφορές. Είπαµε ότι, αν δεν γίνει, η δεύτερη φορά µπορεί να γίνει µε
ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Όσον αφορά τα ξενόγλωσσα, να ξέρετε ότι στη Θράκη υπήρχαν τεράστια προβλήµατα µε τα ξενόγλωσσα και τα µεταπτυχιακά. Εµείς λέµε πως πρέπει να γίνουν. Για αυτό είµαστε τόσο
αυστηροί. Βεβαίως, όπως ενδεχοµένως να µη γνωρίζετε, ο κ.
Μπαλτάς είχε ζητήσει την εισαγγελική έρευνα, η οποία οδήγησε
εδώ που οδήγησε στα θέµατα της Θράκης, ανάµεσα σε άλλα.
Έρχοµαι στο άρθρο 16. Κρίµα, έφυγε ο κ. Βαρβιτσιώτης. Ο κ.
Παπανδρέου δεν άλλαξε γνώµη για τον λόγο που έλεγε ο κ. Βαρβιτσιώτης. Κάθε µέρα αιµατοκυλιόταν η Αθήνα λόγω των κινητοποιήσεων. Υπήρξε ένα πολιτικό πρόβληµα για την Κυβέρνηση
εκείνη την εποχή, διότι η εµµονή στην αλλαγή του άρθρου 16
έφερε δεκάδες χιλιάδες κόσµο στους δρόµους. Για αυτό τον
λόγο υποχώρησαν όσοι υποχώρησαν και εν πάση περιπτώσει
ηρέµησαν τα πνεύµατα.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Και το πρόγραµµα των ΑΝΕΛ που λένε για
ιδιωτικά πανεπιστήµια;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευ-
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νας και Θρησκευµάτων): Για το πρόγραµµα των ΑΝΕΛ θα ρωτήσετε τους ΑΝΕΛ. Εγώ τυχαίνει να είµαι στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ας έρθουµε σε ένα πολιτικό ζήτηµα, το οποίο το είπα, το ξαναείπα, αλλά µου φαίνεται ότι δεν γίνεται κατανοητό.
Μας υπενθυµίζετε συνεχώς ότι το ισχύον θεσµικό πλαίσιο ψηφίστηκε µε διακόσιους πενήντα πέντε Βουλευτές και πως αυτό
εκφράζει µία πρωτοφανή κοινοβουλευτική συναίνεση και άρα δεν
πρέπει να αλλάξουµε τίποτα, µιας και έχουµε στο παρελθόν ψηφισµένο έναν νόµο µε τέτοια πλειοψηφία. Ναι, όντως, έτσι έχουν
τα γεγονότα. Ας δούµε, όµως, τις λεπτοµέρειες ενός θέµατος
που ακούγεται λογικό πλην όµως είναι απολύτως προβληµατική
αυτή η επιχειρηµατολογία.
Έχουµε τέσσερα σηµεία.
Πρώτον, ας αρχίσουµε µε ορισµένες διαπιστώσεις που τις βρίσκει κανείς σε κάθε εγχειρίδιο εισαγωγής στο δηµοκρατικό πολίτευµα. Σήµερα στη Βουλή υπάρχει µία νέα Πλειοψηφία,
αποτέλεσµα της βούλησης του ελληνικού λαού. Μία από τις πολλές εντολές, που έχει λάβει η Πλειοψηφία αυτή, είναι να καταφέρει να διορθώσει παθογένειες του παρελθόντος, όπως η
κατασπατάληση του δηµόσιου χρήµατος για υποδοµές στα σχολεία που δεν έγιναν ποτέ, οι διαπλοκές που καθυστερούσαν το
άνοιγµα των σχολείων για τόσες δεκαετίες, η υποβάθµιση του
κοινωνικού λειτουργήµατος των εκπαιδευτικών, που εκφράστηκε
µε την απόλυσή τους και το βίαιο κλείσιµο πανεπιστηµίων και ΤΕΙ
µέσα από το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ».
Αν η βούληση του ελληνικού λαού ήταν να παραµείνουν όλα
αυτά ως έχουν, δεν θα µας ψήφιζε για να έχουµε την ευθύνη της
εκπαίδευσης, προσπαθώντας να κάνουµε ό,τι καλύτερο µπορούµε για τη βελτίωση και της υλικοτεχνικής υποδοµής, µε τα
απειροελάχιστα χρήµατα που διαθέτουµε, µε το άνοιγµα των
σχολείων στην ώρα τους, µε τη σαφέστατη αναγνώριση της τεράστιας σηµασίας του κοινωνικού λειτουργήµατος των εκπαιδευτικών, µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων αλλά και την
αναβάθµιση των ΤΕΙ, που τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκαν από το περίφηµο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ».
Η δηµοκρατία, λοιπόν, επιβάλλει να σεβόµαστε τη λαϊκή βούληση και να µην ακυρώνουµε µε επικλήσεις πλειοψηφιών του παρελθόντος. Αλλιώς η δηµοκρατία αντί να είναι παράγοντας
προόδου, θα ήταν παράγοντας συντήρησης.
Ας έρθουµε, όµως, στο δεύτερο σκέλος της περίφηµης πλειοψηφίας του 2011. Ποιες ήταν οι τοµές που εισήγαγε ο νόµος
του 2011, γνωστός και ως «νόµος Διαµαντοπούλου»; Δύο ήταν
οι ρηξικέλευθες προτάσεις του νόµου. Η πρώτη ήταν η ίδρυση
των συµβουλίων ιδρυµάτων και η δεύτερη ήταν η κατάργηση του
τµήµατος ως η ακαδηµαϊκή µονάδα που καλλιεργεί ένα γνωσιακό
πεδίο και η αντικατάστασή του από προγράµµατα σπουδών,
όπως ακριβώς επέβαλλε η πιο επιθετική εκδοχή της λεγόµενης
Μπολόνια. Αυτά τα δύο ήταν οι σοβαρές παρεµβάσεις, οι οποίες,
όντως, θα άλλαζαν ριζικά τον χαρακτήρα των πανεπιστηµίων και
των ΤΕΙ.
Ξέρετε, όµως, τι έγινε στο µεταξύ; Το γνωρίζετε; Προφανώς,
αλλά επιµελέστατα το κρύβετε. Πρώτον, ως προς τα συµβούλια
ιδρυµάτων, υπάρχει κάποιο κόµµα στην Αίθουσα που συνεχίζει
να τα υποστηρίζει; Υπάρχει το Ποτάµι. Υποστηρίζετε τη συνέχεια
των συµβουλίων ιδρυµάτων.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Και η Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Υπάρχει και η Νέα Δηµοκρατία;
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Με τροποποιήσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Χαίροµαι, αλλά φαίνεται ότι ντραπήκατε να το πείτε στις συζητήσεις.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Τον Αρχηγό µας δεν τον ακούσατε σήµερα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τον Αρχηγό τον άκουσα, και θα ακούσετε κι εσείς τι έχω ακούσει από τον Αρχηγό, επίσης.
Υπάρχει κάποιο κόµµα που επισήµως λέει να µείνουν ως έχουν
τα συµβούλια, να συνεχίσουν να ανακατώνονται στην καθηµερινή
λειτουργία των ΑΕΙ, να ορίζουν τους υποψηφίους πρυτάνεις; Ή
υπάρχει το αίτηµα να συνεχίσουν να υπάρχουν επειδή αποδείχ-
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θηκαν τόσο επιτυχηµένα στην εκπλήρωση των άλλων δύο αποστολών τους που ήταν η προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων και η
διαµόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιασµού για κάθε ΑΕΙ;
Ούτε ένα ευρώ δεν έγινε δυνατό να έρθει λόγω των συµβουλίων. Ενώ από τότε που είµαστε εµείς Κυβέρνηση έχει για πρώτη
φορά ενισχυθεί η έρευνα και οι υποτροφίες για διδακτορούχους
και ερευνητικές οµάδες νέων επιστηµόνων µε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ και αυτό δεν το αµφισβητεί κανένας. Έτσι έρχονται
τα λεφτά στα δηµόσια πανεπιστήµια, όχι µε γενικές και αόριστες
υποσχέσεις. Διαφωνεί κανείς µε αυτές τις διαπιστώσεις;
Εµείς σεβόµαστε την πρόθεση πολλών επιστηµόνων από το
εξωτερικό που ήρθαν να βοηθήσουν. Τρία χρόνια αργότερα,
όµως, φάνηκε ότι χρησιµοποιήθηκαν οι επιστήµονες αυτοί για
ένα πολιτικό σχέδιο της τότε κυβέρνησης, ένα σχέδιο άλωσης εκ
των άνω της δηµοκρατικής λειτουργίας των πανεπιστηµίων και
των ΤΕΙ, ένα σχέδιο που ήθελε τη βαθµιαία µετατροπή ενός δηµόσιου πανεπιστηµίου σε ιδιωτικό. Χρησιµοποιήθηκαν αυτοί οι
επιστήµονες από ένα αδίστακτο πολιτικό προσωπικό, που ήθελε
να πραγµατοποιήσει ένα σχέδιο που, όµως, δεν κατάφερε να
ολοκληρώσει.
Το κακό, όµως, είναι ότι τώρα θα είναι ακόµα πιο δύσκολο να
πείσουµε πολλούς συναδέλφους µας από το εξωτερικό να εµπλακούν στα πανεπιστηµιακά, µιας και η εµπειρία της κοροϊδίας,
που είχαν υποστεί από το καταστροφικό πολιτικό σχέδιο ήταν
τόσο αποκρουστική και αποκαρδιωτική για αυτούς.
Έρχοµαι στο τρίτο και φαρµακερό στοιχείο που η επιµονή να
διατηρήσουµε, όσοι ψήφισαν το 2011, οι διακόσιοι πενήντα
πέντε, δείχνει να θέλει να συσκοτίσει. Ο νόµος Διαµαντοπούλου
ψηφίστηκε τέλη του Αυγούστου του 2011.
Γνωρίζετε τι έγινε στις αρχές του Αυγούστου του 2012, δηλαδή σε λιγότερο από έναν χρόνο; Λοιπόν, τότε µε έναν εξίσου
µεγάλο αριθµό, µείον οκτώ Βουλευτές, ψηφίστηκε ο νόµος του
κ. Αρβανιτόπουλου, που ανέτρεπε τον νόµο Διαµαντοπούλου.
Δεν το ακούσαµε αυτό. Το ανέφερε ο κ. Φίλης. Το ανέφεραν
ένας δύο άλλοι συνάδελφοι που δεν θυµάµαι. Όµως αυτό έγινε.
Απίστευτο, αλλά απολύτως αληθινό. Οι ίδιοι ακριβώς που ψήφισαν τον πρώτο ψήφισαν σε λίγους µήνες την ανατροπή του. Ο
νόµος Αρβανιτόπουλου αναγκάστηκε να επαναφέρει τα τµήµατα
ως τη βασική ακαδηµαϊκή µονάδα, αντικαθιστώντας τα προγράµµατα του προηγούµενου νόµου µε κάτι που προφανώς είναι ορθότερο.
Και ερωτώ: Τι ακριβώς µας καλείτε να κάνουµε; Να ακολουθήσουµε τους διακόσιους πενήντα πέντε που ψήφισαν τον νόµο
Διαµαντοπούλου ή να ακολουθήσουµε τους διακόσιους πενήντα
πέντε που σε λίγους µήνες ψήφισαν τον νόµο του κ. Αρβανιτόπουλου, που καταργούσε τον νόµο της κ. Διαµαντοπούλου; Γιατί
δεν µας τα λέτε αυτά τα πράγµατα; Γιατί δεν τα λέτε στον κόσµο
να ξέρει τι ακριβώς εννοείτε µε αυτές τις πλειοψηφίες;
Καταλαβαίνετε το µέγεθος της σύγχυσης που υπάρχει. Καταλαβαίνετε το επίπεδο επιχειρηµατολογίας που θέλετε να καθιερώσετε στον δηµόσιο λόγο. Καταλαβαίνετε σε τι απελπισία
βρισκόσαστε και επικαλείστε έναν νόµο που έφερε δύο αλλαγές,
εκ των οποίων η µία ακυρώθηκε µε ιστορικούς όρους και η άλλη
ξεψηφίστηκε από εσάς τους ίδιους που είχατε ψηφίσει το ακριβώς αντίθετο λίγους µήνες νωρίτερα.
Αυτό όλο ονοµάζεται πολιτικό αδιέξοδο κι όταν υπάρχει τέτοιο
αδιέξοδο, υπάρχουν πολιτικές δυνάµεις που χάνουν την ψυχραιµία τους, υπάρχουν πολιτικές δυνάµεις που θα γίνουν αδίστακτες, που θα χρησιµοποιήσουν ό,τι θεµιτό, αλλά κυρίως αθέµιτο
µέσο διαθέτουν, ώστε να λοιδορήσουν, να δηλητηριάσουν τον
δηµόσιο λόγο, να διαδώσουν φήµες και να αµαυρώσουν πρόσωπα. Τέτοια επίθεση µε τέτοια µέσα και τόσο καθολική στην επιχειρηµατολογία της ενάντια στην Κυβέρνηση και στον Υπουργό
Παιδείας είχαµε να δούµε πάρα πολύ καιρό. Αναρωτηθείτε γιατί
άραγε.
Υπάρχει κόσµος που θεωρεί ότι αφού µας γίνεται τέτοια επίθεση και µε τέτοια µέσα, εµείς τα πάµε πολύ καλά. Εγώ θα ήθελα
να διαφοροποιηθώ από µια τέτοια αίσθηση. Οτιδήποτε θολώνει
τον δηµόσιο λόγο, επιχειρηµατολογεί υπέρ του πλουτισµού των
λίγων σε βάρος των πολλών, αποκλείει από τα πανεπιστήµια τους
οικονοµικά ασθενέστερους και δεν θέλει το δηµόσιο πανεπιστή-
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µιο να είναι ανοικτό στην κοινωνία και να συµβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τελικά υποβαθµίζει τη δηµοκρατία, συµβάλλει στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής και
κοινωνικής ζωής του τόπου µας. Οι επιθέσεις, που µε τόση µεθοδικότητα έγιναν αυτούς τους µήνες και κυρίως µε τον τρόπο
που έγιναν, στόχο έχουν την υπονόµευση της δηµοκρατίας.
Ελπίζω οι πανεπιστηµιακοί και ο ελληνικός λαός να έχει διαπιστώσει ότι δεν παρασυρθήκαµε να απαντήσουµε µε τον ίδιο
τρόπο. Μας είπαν υπερσυγκεντρωτικούς, αγράµµατους, άσχετους, εσωστρεφείς, ότι δεν ξέρουµε τι γίνεται διεθνώς, οπισθοδροµικούς, εµµονικούς, δέσµιους κοµµατικών φίλων και
συµµαχιών. Στις ύβρεις δεν απαντήσαµε µε ύβρεις. Θα ήταν
πολύ εύκολο να το κάνουµε. Δεν απαντήσαµε καθόλου, γιατί δεν
πρόκειται να απαντάµε σε σχολιαστές, ακόµη και σε κάποιους
πρυτάνεις που έχουν απολέσει την υποχρέωσή τους να είναι ευπρεπείς. Εµάς η µαγκιά δεν µας ενδιαφέρει. Την αφήνουµε σε
αυτούς που γνωρίζουν ότι τα επιχειρήµατα τους είναι µετέωρα
και χρησιµοποιούν ύβρεις.
Το τέταρτο και τελευταίο σηµείο είναι η πρωτοφανής σύµπραξη
της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ -για να µην ξεχνάµε τη συµµαχία των διακοσίων πενήντα πέντε- που έγινε γύρω
από έναν συγκεκριµένο ιδεολογικό άξονα. Η ιδεολογία αυτή στηρίχθηκε σε µια υπόσχεση που έδωσε το επιτελείο του Υπουργείου
Παιδείας το 2011, ότι ο νόµος εκείνος θα ήταν η ταφόπλακα της
Μεταπολίτευσης, θα ήταν το τέλος της κυριαρχίας της Αριστεράς.
Αυτά όλα είναι γραµµένα στα Πρακτικά. Επιφανή στελέχη της
Νέας Δηµοκρατίας µαζί µε την κ. Διαµαντοπούλου προσπαθούσαν
να πείσουν την κοινωνία όχι για το περιεχόµενο και τις λεπτοµέρειες του νόµου, αλλά να πείσουν ότι τα πανεπιστήµια θα αρχίσουν να ανασαίνουν καλά, µιας και θα τελείωνε η Μεταπολίτευση,
αυτή η Μεταπολίτευση που έρχεται και επανέρχεται στο κοινωνικό
και πολιτικό προσκήνιο ως ένας εφιάλτης για όλους όσους τρέµουν τις δυνατότητες που ανοίκτηκαν στην κοινωνία αλλά και στα
πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ.
Νέος κόσµος έγινε µέλος του διδακτικού προσωπικού. Γράφτηκαν νέα και σύγχρονα βιβλία. Διαµορφώθηκαν νέα γνωστικά
πεδία. Ενεπλάκησαν οι διδάσκοντες στα πανεπιστήµια και στα
ΤΕΙ στο ευρωπαϊκό ερευνητικό γίγνεσθαι. Τα εργαστήριά µας
εξοπλίστηκαν χάρη στις επίµονες προσπάθειες των διδασκόντων
και εντάθηκαν οι ακαδηµαϊκές συζητήσεις, αλλά και οι επιστηµονικές διαµάχες στα πανεπιστήµια. Η Μεταπολίτευση ήταν όλα
αυτά και άλλα τόσα.
Και όλα αυτά τροµάζουν τις συντηρητικές δυνάµεις, γιατί δεν
µπορούν να τα ελέγχουν. Τις τροµάζουν, γιατί έχουν πεισθεί ότι
το σύγχρονο περιβάλλον και τα καινούργια γνωστικά πεδία είναι
προνοµιακός χώρος για την Αριστερά. Τόσα ξέρουν, τόσα λένε.
Αντί όλοι να είναι περήφανοι για αυτή την αναγέννηση του ελληνικού πανεπιστήµιου, οι διακόσιοι πενήντα πέντε λειτούργησαν
φοβικά και ψήφισαν έναν νόµο που θα οδηγούσε στον απόλυτο
έλεγχο των τεκταινοµένων, για να τον ξεψηφίσουν λίγους µήνες
αργότερα, δηµιουργώντας ένα ακόµη πιο θολό τοπίο.
Κοιτάξτε τι έλεγε ο κ. Βορίδης, όταν πήρε τον λόγο και ψήφιζε
τον νόµο του κ. Αρβανιτόπουλου: «Ξεκαθαρίζουµε ότι εµείς της
Νέας Δηµοκρατίας είχαµε υπερασπιστεί το τµήµα ως ακαδηµαϊκή µονάδα, αλλά για λόγους που είχαν να κάνουν µε τη συνολική προσέγγιση του ζητήµατος και µε το γεγονός ότι ο
προηγούµενος νόµος όντως ήταν εξαιρετικά σηµαντικός, όντως
ήταν κορυφαίας σηµασίας, γι’ αυτό και ψηφίσαµε. Εντάξει;
Όµως, για λόγους που είχαν να κάνουν µε τη συνολική προσέγγιση του ζητήµατος». Δείτε και στα Πρακτικά τι έλεγε, όταν ψηφίστηκε ο νόµος.
Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τελικά είναι το εξής: Τι λέει η
Νέα Δηµοκρατία; Θέλω να το καταλάβω. Λέει να µην αλλάξουµε
τίποτα στα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών; Να µην αλλάξει τίποτα στον τρόπο διοίκησης; Δεν θέλετε τους νέους θεσµούς που ιδρύουµε και εξασφαλίζουν εξωστρέφεια, όπως είναι
τα Ακαδηµαϊκά Περιφερειακά Συµβούλια και οι διετείς δοµές;
Δεν θέλετε το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας και Ανθρώπινου Δυναµικού; Θέλετε να πληρώνουν δίδακτρα όλοι, ανεξάρτητα από την
οικονοµική τους κατάσταση; Θέλετε να πληρώνονται επιπλέον
επιµίσθιο όλοι οι νέοι επιστήµονες, όσοι έχουν ήδη µισθό και µέ-
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νουν έξω, που είναι άνεργοι; Θέλετε τα δίδακτρα σε ένα δηµόσιο
πανεπιστήµιο να καθορίζονται µε βάση τη ζήτηση και όχι το κόστος; Και µετά λέτε ότι είµαστε εµείς οπισθοδροµικοί;
Τα ίδια ερωτήµατα απευθύνω και στο Ποτάµι και προφανώς και
στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Να δούµε, όµως, σε τι συγκεκριµένα διαφωνεί η σύνοδος πρυτάνεων ως σώµα και το φέρνετε και το ξαναφέρνετε. Συµφωνούν
µε τις διατάξεις για τους λογαριασµούς έρευνας, για το ΕΛΚΕ.
Συµφωνούν µε τα Ακαδηµαϊκά Περιφερειακά Συµβούλια, απλώς
βρίσκουν ότι υπάρχουν ασάφειες. Λογικό δεν είναι ένας νέος θεσµός να µην είναι και απολύτως καθορισµένος; Αυτό το λέω εγώ
και αυτοκριτικά ενδεχοµένως. Συµφωνούν µε την κατάργηση των
συµβουλίων ιδρυµάτων, µιας και δεν έχει υπάρξει ούτε µια λέξη
στις ανακοινώσεις τους για το ότι θέλουν την παραµονή των συµβουλίων. Συµφωνούν οι πρυτάνεις µε την καθιέρωση των διετών
δοµών που θα παρέχουν επαγγελµατικά πιστοποιητικά σε αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Συµφωνούν µε τη συµµετοχή των φοιτητών στα
όργανα διοίκησης. Συµφωνούν µε τη δηµιουργία των κέντρων επιµόρφωσης και διά βίου εκπαίδευσης.
Με τι διαφωνούν; Διαφωνούν µε το άσυλο –κατανοητό, εντάξεικαι µε τον τρόπο ανάδειξης των νέων διοικήσεων, αλλά ακόµη και
για αυτό δεν έχουν δεσµευθεί δηµόσια ως προς το πιο συγκεκριµένο σύστηµα προτείνουν.
Άρα να ξέρουµε ότι έχουν υπάρξει σοβαρότατες συγκλίσεις µε
τους πρυτάνεις και αυτό ακριβώς που είπα ισχύει απολύτως. Οι
συγκλίσεις δεν ήταν µεταφυσικές. Ήταν αποτέλεσµα πολύωρων
συζητήσεων και δεν θα πρέπει οι δυναµικές µειοψηφίες –γιατί για
µειοψηφίες πρόκειται ανάµεσα στους πρυτάνεις- να δίνουν την εντύπωση που προβάλλουν τα µέσα.
Υπάρχει, όµως και η σύνοδος των προέδρων των ΤΕΙ, οι ανακοινώσεις των οποίων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για το εγχείρηµα
που προτείνουµε.
Όλοι δηλώνουν ότι χρειαζόµαστε αλλαγές και όλοι έχουν µετακινηθεί σε θέσεις που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα των
νέων θεσµών και την καθιέρωση των ακαδηµαϊκών κανόνων. Οι
φωνασκίες µιας θλιβερής µειοψηφίας, που αρνείται την παραπέρα
εδραίωση του δηµόσιου χαρακτήρα των πανεπιστηµίων και των
ΤΕΙ, δεν µας αφορούν.
Επειδή, όµως, έχουµε ακούσει πάρα πολλά σε αυτή την Αίθουσα και πολλές προτροπές να ακούσουµε, επιτέλους, τι λένε οι
πρυτάνεις, διαβάσαµε την Κυριακή άρθρα µόνο τριών πρυτάνεων,
που έκαναν έκκληση και αυτοί να τους ακούσουµε.
Τους άκουσα τόσους µήνες µε µεγάλη υποµονή και είχα πολύ
καλές συζητήσεις. Θα µου επιτρέψουν, όµως, τώρα και ορισµένοι
πρυτάνεις να ακούσουν εµάς. Η πείρα µάς λέει ότι, αν δεν διαφοροποιηθούν όσοι πρυτάνεις έχουν στην πράξη αποδείξει ότι νοιάζονται για το πανεπιστήµιο και δεν ασκούν αντιπολίτευση για
καθαρά πολιτικούς λόγους, θα τους καταπιεί αυτή η µειοψηφία.
Όλοι γνωρίζουµε ότι οι θέσεις των ελάχιστων πρυτάνεων είναι θέσεις πολεµικής µε βάση πολιτικά κριτήρια. Γνωρίζω ότι εξαγριώνω
ορισµένους, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι γνωρίζουµε ότι
υπάρχουν πρυτάνεις –και το δηλώνω δηµόσια- που αυτούς τους
µήνες έδωσαν έναν εξαιρετικά σύνθετο, δύσκολο και γόνιµο
αγώνα, ώστε να µην επικρατήσουν οι ακραίοι. Τους ευχαριστώ
πάρα πολύ γι’ αυτό.
Όµως, να γνωρίζουµε ότι η επιτυχία του νόµου θα εξαρτηθεί όχι
απ’ ό,τι λένε οι σύνοδοι των πρυτάνεων ή οι σύνοδοι των προέδρων του ΤΕΙ. Όπως φάνηκε, ούτε και από την ψήφιση νόµων µε
διακόσιους πενήντα πέντε Βουλευτές κατάφεραν να επιβιώσουν
νόµοι. Η επιτυχία του νόµου θα εξαρτηθεί από τους χιλιάδες καθηγητές και καθηγήτριες των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ, που µας
παρακολουθούν άλλοτε µε αγανάκτηση, άλλοτε µε προσδοκίες,
άλλοτε ελπίζοντας ότι επιτέλους θα ξεκολλήσουµε από τα λογής
αδιέξοδα και άλλοτε ότι θα πιάσουν τόπο οι τόσο εντατικές προσπάθειές τους και τελικά η πεποίθησή τους ότι µπορούµε να τα
καταφέρουµε στο πλαίσιο ενός δηµόσιου πανεπιστηµίου.
Γνωρίζουµε ότι ορισµένοι διδάσκοντες θα µας πουν ότι βαρέθηκαν τα λόγια τα µεγάλα, ότι δεν αντέχουν τη γραφειοκρατία, ότι
απελπίζονται µε την αδιαφορία πολλών φοιτητών, ότι δεν έχουµε
µισθούς αξιοπρεπείς. Έχουν απόλυτο δίκιο. Τα πράγµατα δεν θα
αλλάξουν από τη µια µέρα στην άλλη. Υποσχόµαστε, όµως, ότι τη
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χρονιά που έρχεται θα εργαστούµε µαζί µε όλες τις διοικήσεις,
ανεξάρτητα από το τι έχουν πει για εµάς, ώστε να δούµε µε ποιον
τρόπο θα µπορέσουµε να βελτιώσουµε ακόµα περισσότερα σηµεία του νόµου.
Θέλω σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο να ανακοινώσω επισήµως, εκ
µέρους της Κυβέρνησης, αυτό που σήµερα ο Πρωθυπουργός
επανέλαβε και εδώ, ότι δηλαδή θα υπάρξει µια γενναία αύξηση
της κρατικής επιδότησης των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ. Θα είναι
65 εκατοµµύρια ευρώ σε δύο χρόνια, µε τα πρώτα 35 εκατοµµύρια
ευρώ φέτος. Αυτό που δίνουµε σήµερα είναι µία αύξηση πάνω από
το 30%. Από τον Σεπτέµβριο του 2017 µέχρι τον Δεκέµβριο του
2020 η Κυβέρνηση θα αξιοποιήσει το ελάχιστο, δηλαδή 21 εκατοµµύρια ευρώ, για την ενίσχυση των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών. Αυτό είναι πάνω από 5 εκατοµµύρια ευρώ τον
χρόνο.
Θα δοθεί ιδιαίτερη πρόνοια για τα δωρεάν προγράµµατα µεταπτυχιακών και για τα προγράµµατα µεταπτυχιακών των περιφερειακών ΑΕΙ. Από το φθινόπωρο θα αρχίσουµε µία συζήτηση µε
όλους, για να δούµε τις δυνατότητες να καθιερωθεί «ERASMUS»
εσωτερικού. Θα αρχίσουµε τις συζητήσεις, για να δούµε αν µπορούν κάποιοι να παίρνουν και κάποια µαθήµατα από διπλανά τµήµατα, ώστε να αξιοποιήσουµε ακόµα περισσότερο τις
δυνατότητες των πανεπιστηµίων µας. Επίσης, θα αρχίσουµε να
συζητάµε τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ώστε να µπορούν οι
φοιτητές να έχουν πρόσβαση όχι σε ένα βιβλίο, αλλά σε πολλά περισσότερα.
Απευθυνόµαστε, λοιπόν, στις καθηγήτριες και στους καθηγητές
και ελπίζουµε µέσα από τις διαφορές αλλά και από τις συγκλίσεις
µας να τα καταφέρουµε. Αυτό θα γίνει µε δυσκολία, αλλά µην ξεχνάµε ότι τα πανεπιστήµιά µας είναι χώροι συναίνεσης, συνεννόησης, συγκρουσιακής συνύπαρξης, µε τις διαφορές µας, αλλά
τελικά –και ιστορικά- είναι χώροι συνθέσεων. Αυτό ζούµε καθηµερινά στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ και αυτή τη ζωντανή και προωθητική καθηµερινότητα θέλουµε να βελτιώσουµε.
Θα µου επιτρέψετε να τελειώσω µε δύο προσωπικά σχόλια που
δεν δεσµεύουν την Κυβέρνηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους
τους συνεργάτες που µε αυταπάρνηση τόσον καιρό δούλεψαν
έτσι όπως δούλεψαν. Λείπει ένας ανάµεσά µας, που αυτή τη
στιγµή δίνει τη µάχη της ζωής του στην εντατική στο ΚΑΤ, και είναι
ο Γιάννης Παντής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Στον Γιάννη θα ήθελα να αφιερώσουµε όλες αυτές τις συζητήσεις που κάναµε αυτές τις µέρες.
Και τελειώνω µε κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Στις 12 Ιουλίου
2017 ο κ. Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι στα πανεπιστήµια επιχειρείται η παλινόρθωση
ενός αµαρτωλού παρελθόντος και ότι σήµερα, µε το νοµοσχέδιο
Γαβρόγλου, διαπράττεται ένα πραγµατικό έγκληµα σε βάρος της
παιδείας.
Θα ήθελα να ξέρω από πού αντλεί το ηθικό ανάστηµα ο κ. Μητσοτάκης να µιλάει για πραγµατικό έγκληµα ενάντια στην παιδεία.
Αυτό θα ήθελα να µου το εξηγήσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και πολλά στελέχη του µίλησαν για σκοτεινές εποχές. Δεν θέλω
να σας απασχολήσω, αλλά θέλω να σας διαβάσω µία δήλωση στελέχους τους Βουλευτή: «Το νοµοθετικό αυτό έκτρωµα δεν πρέπει
να κατατεθεί στη Βουλή, καθώς µας γυρίζει στην πιο µαύρη εποχή
των πανεπιστηµίων».
Δεν έχετε κάποιους γραµµατείς, ώστε να µη φεύγουν τέτοιες
ανακοινώσεις; Στην πιο µαύρη εποχή των πανεπιστηµίων; Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγµατα από δηµοκρατικά κόµµατα;
Εκτός εάν δεν ξέρουµε ποιες ήταν οι µαύρες εποχές.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας παρακαλέσω, στο πλαίσιο µιας δηµοκρατικής συνύπαρξης και συζήτησης, να µη χρησιµοποιούνται τέτοιες εκφράσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Γαβρόγλου.
Επειδή έχουµε µειώσει και τον χρόνο των Βουλευτών, είναι και
προχωρηµένη η ώρα…
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επτά, οκτώ λεπτά, κύριε
Πρόεδρε. Κανονικά. Ο κύριος Υπουργός µίλησε είκοσι δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δύο λεπτά, κύριε συνάδελφε. Δεν είναι έτσι. Θέλατε να περιοριστεί ο χρόνος του κυρίου Υπουργού; Είναι δυνατόν;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τον ακούσαµε µε σεβασµό. Θα µας ακούσει και εκείνος τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θέλετε να µιλήσετε
επτάµισι λεπτά; Θα µιλήσετε επτάµισι λεπτά!
Μα είναι δυνατόν, όταν όλοι έχετε υπερβεί τον χρόνο κατά πολύ
και σας λέω να έχουµε έναν σχετικό περιορισµό, να µου λέτε επτάµισι λεπτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, για δέκα λεπτά δεν χάλασε ο κόσµος.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Ακολουθούµε τη σειρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει η κ.
Τζούφη για πέντε λεπτά.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί
συνάδελφοι, η σηµερινή νοµοθετική µας πρωτοβουλία κατηγορήθηκε σε διάφορα επίπεδα ήδη, πριν υπάρξει στην τελική της
µορφή και πολύ πριν έρθει για επεξεργασία και ψήφιση στη
Βουλή, µε στόχο την απόσυρσή της.
Η διάθεση απαξίωσης του νοµοσχεδίου ως σκοταδιστικού και
οπισθοδροµικού, καθώς και του ίδιου του Υπουργού, απέτυχε. Γι’
αυτό χθες έγινε προσπάθεια από τον έναν εκ των Αντιπροέδρων
της Νέας Δηµοκρατίας –τον πιο ευγενή- που εξέφρασε τη δυσφορία του για τη χαλάρωση της έξωθεν πίεσης, που µας επιτρέπει
να περάσουµε τις παρωχηµένες ιδεολογίες µας.
Σήµερα επανήλθε στο ίδιο µοτίβο και ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας µιλώντας για τα ακοστολόγητα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους άρθρα και «κλείνοντας και πάλι το µάτι» προς
τους θεσµούς για παρέµβαση την ύστατη ώρα. Και προ του διαφαινόµενου βεβαίως αδιεξόδου της πίεσης αυτής δήλωσε ότι θα
καταργήσει τον νόµο όταν έρθει εν τη βασιλεία του, δηλαδή στη
διακυβέρνηση της χώρας, που, όµως, ευτυχώς δεν γίνεται κληρονοµικώ δικαίω, αλλά διά της κρίσης του ελληνικού λαού και γι’
αυτό θα πρέπει να περιµένει.
Κατηγορηθήκαµε ότι ξηλώνουµε τον νόµο Διαµαντοπούλου,
πριν από τον οποίο, κατά τον κ. Μανιάτη, δήλωσε δεν υπήρξε πανεπιστήµιο σωστό, αν και άλλοι σύντροφοί του, όπως και ο εισηγητής και η κ. Γεννηµατά, φρόντισαν να αναφερθούν –ακροθιγώς
βέβαια- στον νόµο του 1982 που πράγµατι αποτέλεσε τοµή για τα
ιδρύµατα ως αποτέλεσµα και των αγώνων του ρωµαλέου τότε φοιτητικού και πανεπιστηµιακού κινήµατος, που ξέρω ότι είναι κάτι
που σας ενοχλεί.
Επιµελώς, λοιπόν, έγινε προσπάθεια, αλλά νοµίζω ότι σήµερα
αποκαλύφθηκε. Αποκρύπτεται ότι ένα νόµος που ψηφίστηκε µε
ευρεία κοινοβουλευτική θερινή πλειοψηφία αντιµετώπισε την απαξίωσή του τόσο στην ακαδηµαϊκή κοινότητα και δεν εφαρµόστηκε,
όσο και στην κοινωνία. Και γι’ αυτό έναν χρόνο µετά, όπως είπε
και ο Υπουργός, µε κατεπείγουσα διαδικασία αντικαταστάθηκε
από τον «νόµο Αρβανιτόπουλου».
Σε αυτά που είπε ο Υπουργός θα ήθελα να προσθέσω τρία
µικρά πραγµατάκια: Πρώτον, σε αυτούς που ακόµη και σήµερα
θεωρούν ότι έπρεπε να συνεχίσουν να υπάρχουν τα συµβούλια,
δεν άκουσα τίποτε για το αν αυτά επηρεάζουν την αυτονοµία των
πανεπιστηµίων και το αυτοδιοίκητο, πράγµα το οποίο έχουν ως
επιχείρηµα για τα προτεινόµενα από εµάς Ακαδηµαϊκά Συµβούλια
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, βάζοντας µάλιστα κάποιοι
και θέµα αντισυνταγµατικότητας.
Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο το ανέδειξε ο Υπουργός, ήταν η
κατάργηση του τµήµατος.
Θα σας πω κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ξέρετε ότι τα
τµήµατα συνέχιζαν να λειτουργούν άτυπα, διότι αλλιώς θα παρέλυαν όλες οι υπηρεσίες του πανεπιστηµίου, και περιµέναµε όλοι
την εσπευσµένη νοµοθέτηση του «νόµου Αρβανιτόπουλου», για
να µπορέσει στοιχειωδώς να λειτουργήσει το πανεπιστήµιο;
Και τέλος να πω κάτι που αφορά την πανεπιστηµιακή κοινότητα.
Τι γινόταν µε τις εκλογές των µελών ΔΕΠ, µε τα κλειστά εκλεκτορικά; Επτά µέλη εκ των οποίων τα τέσσερα, αν είχες συνεννοηθεί
µε τον πρόεδρο του τµήµατος, µπορούσες να εκλεγείς. Πού είναι,

10911

λοιπόν, η έννοια της ακαδηµαϊκότητας και της αριστείας, που χρειάστηκαν πλειάδα µεταβολών και ρυθµίσεων, για να µπορέσει στοιχειωδώς να αποδοθεί η ακαδηµαϊκότητα.
Κατηγορηθήκαµε ότι υποβαθµίζουµε τα µεταπτυχιακά σε µια
συζήτηση που περιστρέφεται φυσικά γύρω από τα δίδακτρα, αποσιωπώντας ή και απαξιώνοντας εξαιρετικά προγράµµατα δίχως
τέλη φοίτησης.
Και είναι πολύ χαρακτηριστικό και πραγµατικά ενδιαφέρον αυτό
που είπε ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη δηµοκρατική Αριστερά, ο κ. Θεοχαρόπουλος, ότι τα µεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα
είναι λαϊκισµός. Με την έννοια αυτή, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων από το οποίο προέρχοµαι, το
Πάντειο Πανεπιστήµιο είναι φορείς λαϊκισµού, γιατί παρέχουν
αυτά τα προγράµµατα απολύτως δωρεάν και ταυτόχρονα τα προγράµµατα αυτά τα εµπιστεύονται οι ελληνικές οικογένειες για τις
σπουδές των παιδιών τους, ενώ και οι διεθνείς κατατάξεις τοποθετούν αυτά τα πανεπιστήµια πολύ ψηλά.
Να κάνω και µια άλλη παρατήρηση για το θέµα των µεταπτυχιακών. Έχει γραφτεί στις εφηµερίδες ότι πράγµατι έχουµε πολύ
σπουδαία πανεπιστήµια στην Αθήνα µε µεταπτυχιακά που έχουν
δίδακτρα 12.000 ευρώ, και µάλιστα εκεί υπάρχουν καθηγητές που
δηλώνουν από οκτώ έως δώδεκα µεταπτυχιακά µαθήµατα σε διαφορετικά προγράµµατα σπουδών.
Είναι πραγµατικά απορίας άξιον -και δεν άκουσα κάποιον να το
διατυπώνει- πώς µπορεί ένας άνθρωπος να ανταποκριθεί σε όλα
αυτά τα µαθήµατα, στις υποχρεώσεις του στο προπτυχιακό επίπεδο, στα ερευνητικά προγράµµατα -γιατί αλλιώς πώς θα προχωρήσει η εξέλιξή του- και για να µη χάσει τις δεξιότητές του, να
κάνει και ελεύθερο επάγγελµα. Ποιοι, αλήθεια, κάνουν αυτό το διδακτικό έργο; Μήπως είναι οι στρατοί των διδακτορικών φοιτητών
που εξαρτώνται από τους καθηγητές και κάνουν τα µαθήµατα στη
θέση τους αµισθί ή µε κάτι για τον κόπο τους; Και µήπως αυτούς
τους καθηγητές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη λεγόµενη
«άριστη µειοψηφία», είναι αυτοί τους οποίους υπερασπίζεστε και
που κάποιοι από αυτούς, λίγοι και µεµονωµένοι, απειλούν ότι θα
κλείσουν τα µεταπτυχιακά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα άλλο θέµα είναι αυτό που λέτε ότι «εντάξει, βρε παιδιά, στα
µεταπτυχιακά µπορούµε να βάλουµε υποτροφίες ή δάνεια και οι
οικονοµικά ασθενείς να συνεχίσουν τις σπουδές τους».
Τι προκύπτει όµως; Υπάρχει η έκθεση του Κέντρου Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ του 2008 που δηλώνει ότι οι
µη φτωχοί που έχουν τελειώσει µεταπτυχιακό είναι εικοσιτέσσερις
φορές περισσότεροι από τους αντίστοιχους φτωχούς. Ενώ και το
αγγλοσαξονικό µοντέλο, όπως προκύπτει από διεθνείς δηµοσιεύσεις, που έλεγε ότι, αν κανείς εξασφαλίσει ικανό αριθµό υποτροφιών από τα πανεπιστήµια, αυτό εγγυάται ίσες ευκαιρίες, έχει
παντελώς καταρρεύσει τριάντα χρόνια µετά στις Ηνωµένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία και δείχνει ότι η εκπαιδευτική ανισότητα έχει µεγεθυνθεί, µε άµεσο αποτέλεσµα τη µείωση της
κοινωνικής κινητικότητας, ενώ και στις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής αποδεδειγµένα τα φοιτητικά χρέη αγγίζουν το 1,3 τρισεκατοµµύρια δολάρια.
Κατηγορηθήκαµε για πρόκληση εκροής πνευµατικού κεφαλαίου. Μάλιστα, διαβάστηκε η ίδια δραµατική επιστολή δύο
φορές.
Εδώ, θα µου επιτρέψουν οι συνάδελφοι να πω ότι µάλλον πάσχουν από µία κυνική αµνησία, µάλλον δεν θυµούνται πότε ξεκίνησε και γιγαντώθηκε και κυρίως, τι έκαναν εκείνοι για την
αντιµετώπιση αυτής της αιµορραγίας. Για να θυµηθούµε: Δεν προκήρυξαν ούτε µία θέση ΔΕΠ εκ των κυβερνήσεών τους για µία ολόκληρη πενταετία. Εµείς προκηρύξαµε πεντακόσιες και άλλες
πεντακόσιες θέσεις για την επόµενη χρονιά. Δεν έδωσαν ούτε ένα
ευρώ σε υποτροφίες για τα καλύτερα µυαλά της χώρας, όταν
εµείς στη διετία, ουσιαστικά, ενισχύσαµε ένα πρόγραµµα υποτροφιών 202 εκατοµµυρίων ευρώ για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Χρησιµοποίησαν τους υποψήφιους διδάκτορες για την κάλυψη
των εκπαιδευτικών κενών των ΑΕΙ χωρίς νοµική κάλυψη της διδα-
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κτικής τους προϋπηρεσίας, την οποία καθιερώσαµε, χρηµατοδοτήσαµε µάλιστα µε κονδύλια 42 εκατοµµυρίων ευρώ και τρεις χιλιάδες επτακόσιους ωφελούµενους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Θα προσπαθήσω.
Η Αντιπολίτευση, λοιπόν, µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο εξέφρασε και την απόφασή της να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα και να
άρει το τελευταίο εµπόδιο, δηλαδή το άρθρο 16. Αναπαράγουν
ένα µύθο, ο οποίος έχει παλιώσει ως µία µοντέρνα απάντηση. Και
υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά παραδείγµατα σε αυτή την κατεύθυνση, όπως για παράδειγµα στην Πορτογαλία που αυτή η µαγική
συνταγή οδήγησε να ανοίξουν ιδιωτικά πανεπιστήµια, που έκλεισαν τα περισσότερα λόγω τραγικής ποιότητας και έλλειψης φοιτητών.
Ακούστε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι. Εµείς αποφασιστικά
επιµένουµε ότι η λύση είναι η διαρκής βελτίωση της ποιότητας της
δηµόσιας πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης που κτίστηκε µε κόπους
και θυσίες εδώ και δεκαετίες. Η στήριξή τους από το κράτος, την
κοινωνία και τους καθηγητές, µε λίγους πόρους, δυστυχώς, λόγω
κρίσης, που θα κάνουµε προσπάθεια να τους αυξήσουµε, όπως
είπε και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός, χωρίς δίδακτρα και µε
ελάχιστα µέσα, κάνουν τα πανεπιστήµια και οι άνθρωποι που τα
συναποτελούν πολύ καλύτερη δουλειά απ’ όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήµια που ιδρύθηκαν µε τους ίδιους ευκαιριακούς όρους και
µισθούς σε διάφορες χώρες, όπως προανάφερα. Αυτά είναι τα δεδοµένα που υπάρχουν και όχι οι µύθοι.
Μέληµά µας είναι να ενισχυθούν τα πανεπιστήµια της χώρας,
να βελτιωθούν, να εκπληρώσουν τον ακαδηµαϊκό και κοινωνικό
τους ρόλο και εν πάση περιπτώσει, παρ’ ότι λένε ότι φέρνουµε το
παλιό, αυτό είναι το καινούργιο και το κοινωνικά αναγκαίο, όπως
απέδειξε µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο και µε πλήρη τεκµηρίωση,
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τελειώνω.
Αυτά που εξαγγέλλετε, λοιπόν, δεν είναι το µέλλον. Είναι ρετρό.
Και η ουσιαστική συζήτηση που σήµερα πρέπει να ανοίξει, είναι
στην κατεύθυνση που εµείς νοµοθετούµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η κ. Νίκη Κεραµέως
εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας έχει τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι
επιγραµµατική.
Δέκα σηµεία. Σηµείο πρώτο: Πέρασαν επτά εβδοµάδες συνεδριάσεων και έξι συνεδριάσεις της Βουλής, για να ακούσουµε επιτέλους διά στόµατος Υπουργού µία εξήγηση για το γεγονός ότι
είκοσι άρθρα του νοµοσχεδίου δεν τέθηκαν σε δηµόσια διαβούλευση. Είπε ο Υφυπουργός, µα πώς κάνετε έτσι; Δεν διαφωνείτε
τελικά σε αυτά τα άρθρα.
Κύριε Υφυπουργέ, µε όλον τον σεβασµό, η δηµόσια διαβούλευση δεν είναι για τους Βουλευτές, είναι για την κοινωνία που
θέλει να τοποθετηθεί, είναι για την εκπαιδευτική κοινότητα, η
οποία από τη µέρα που έχουν κατατεθεί αυτά τα είκοσι άρθρα µάς
βοµβαρδίζουν –και καλά κάνουν- γιατί δεν είχαν την ευκαιρία να
εκφράσουν την άποψή τους. Η δηµόσια διαβούλευση επιβάλλεται
από τον Κανονισµό της Βουλής. Δεν είναι για τους Βουλευτές.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Δεύτερον, ο Υπουργός, το έχουµε πει επανειληµµένως προσπαθεί απεγνωσµένα να διαπλάσει µία εικόνα συναίνεσης.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, απ’ αυτό εδώ το Βήµα ότι οι πρυτάνεις
συµφωνούν σε όλα, πλην δύο σηµείων. Όσο σας άκουγα, έλαβα
δύο µηνύµατα στο κινητό µου. Θα σας τα διαβάσω. Και τα δύο µηνύµατα είναι από τους εκπροσώπους συνόδου πρυτάνεων.
Μήνυµα πρώτο: «Διαστρέφει πλήρως τις θέσεις µας». Μήνυµα
δεύτερο: «Διερωτώµαι τι άλλο να κάνουµε. Στη Βουλή παρουσία
όλων αναµεταδόθηκαν οι θέσεις µας». Αυτή είναι η απάντηση,
κύριε Υπουργέ, της συνόδου πρυτάνεων για την οποία λέτε ότι
συµφωνεί πλήρως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και Θρησκευµάτων): Θα µας πείτε ποιοι είναι;
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Θέλετε ονόµατα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Ε, βέβαια, δεν µπορείτε να µην µας πείτε,
ενώ διαβάζετε τα µηνύµατα. Δεν είναι σωστό έτσι.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Μπορώ να σας πω το ένα όνοµα. Είναι η
πρόεδρος της συνόδου πρυτάνεων. Θέλετε να πω και το όνοµά
της; Τη γνωρίζετε, φαντάζοµαι.
Σηµείο τρίτο. Μας είπε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ ότι «επιµένουµε
στο ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν έχει εκτιµήσει δαπάνες για πέντε από τις τριάντα επτά διατάξεις». Και µας λέει ότι
«το κάνουµε για να τραβήξουµε την προσοχή της τρόικα». Κυρία
εισηγήτρια, να σας θυµίσω ότι η υποχρέωση για αποτίµηση των
δαπανών δεν είναι επιβολή της τρόικα. Είναι επιβολή του Συντάγµατος, για το οποίο έχετε πει ότι θα είστε κάθε λέξη αυτού του
Συντάγµατος. Το έχετε πει αυτό και παρ’ όλα αυτά φέρνετε νοµοσχέδια ακοστολόγητα. Από τις τριάντα επτά διατάξεις εν δυνάµει
δηµιουργούσες δαπάνες. Για πόσες είχε στοιχεία το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να εκτιµήσει τις δαπάνες; Για πέντε. Δεν είναι
η τρόικα, είναι το Σύνταγµα για το οποίο είπατε ότι θα τηρήσετε
κάθε λέξη του.
Σηµείο τέταρτο. Άκουσα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ ως όψιµους υπερασπιστές του νόµου
Γιαννάκου. Μου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση. Και ξέρετε τι µου
έκανε εντύπωση; Κύριε Υπουργέ, εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε
να µας θυµίσετε, εφόσον είστε όψιµοι υποστηρικτές του νόµου
Γιαννάκου και του ασύλου, τον νόµο Γιαννάκου τον ψηφίσατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Του ασύλου, όχι του νόµου Γιαννάκου.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Τον νόµο Γιαννάκου, εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, τον ψηφίσατε; Μήπως να θυµίσουµε στην κοινωνία, που µας
παρακολουθεί, ότι όχι µόνο δεν τον ψηφίσατε, αλλά ήσασταν στην
πρώτη γραµµή των διαδηλώσεων και ο Πρωθυπουργός και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εναντίον του νόµου Γιαννάκου. Ας µπει
ένα τέλος στην υποκρισία, επιτέλους, σε αυτή την Αίθουσα.
Σηµείο πέµπτο. Άρθρο 35 για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν τα µέσα να πληρώσουν τα
µεταπτυχιακά τους. Κύριε Υπουργέ, µπορείτε να παρουσιάζετε
όποια εικόνα θέλετε. Σας το έχω πει και στις έξι συνεδριάσεις
αυτής της Βουλής ότι εµείς φυσικά και είµαστε υπέρ του να υπάρχουν κοινωνικές πολιτικές για φοιτητές οι οποίοι είναι από ευπαθείς οµάδες, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να πληρώσουν δίδακτρα.
Αυτό, όµως, που δεν µας έχετε πει εσείς για έξι συνεδριάσεις,
κύριε Υπουργέ, είναι πόσο θα κοστίσει αυτή η απαλλαγή και το κυριότερο, πού θα βρείτε τα λεφτά. Πείτε µας τον κωδικό στον προϋπολογισµό από τον οποίο θα καλύψετε αυτά τα χρήµατα. Γιατί
αλλιώς, κύριε Υπουργέ, είναι δηµαγωγία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Σας τον είπα.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Είναι δηµαγωγία, αλλιώς, κύριε Υπουργέ,
και µου θυµίζει πάρα πολύ έντονα το καλοκαίρι του 2015, όταν ο
Πρωθυπουργός εξήγγειλε το δηµοψήφισµα, επικράτησε ένας πανικός και εν συνεχεία ο Πρωθυπουργός τι έκανε; Είπε «δωρεάν µεταφορικά για όλους». Εγώ δεν κρίνω εάν έκανε σωστά ή λάθος µε
αυτή την εξαγγελία. Κρίνω, όµως, το εξής: Το έκανε χωρίς να λογαριάσει τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος ποιος είναι; Αυτός που πληρώνει. Αποτέλεσµα ποιο ήταν; Δηµιουργήθηκε µια τρύπα 30-35
εκατοµµυρίων ευρώ στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Και το µάρµαρο ποιος το πλήρωσε; Το πλήρωσε ο Έλληνας πολίτης, γιατί
αυξήθηκε η τιµή του εισιτηρίου. Αυτή την εξαγγελία, λοιπόν, του
Πρωθυπουργού «δωρεάν µεταφορικά για όλους» την πλήρωσε εν
τέλει ο Έλληνας πολίτης.
Αυτό λέµε, λοιπόν, κι εµείς εδώ. Συµφωνούµε να υπάρχουν
αυτές οι πολιτικές, αλλά πείτε µας συγκεκριµένα τον κωδικό από
πού θα προκύπτουν τα χρήµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Σας τον έχω πει.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Δεν µας τον έχετε πει, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Το είπα και δεν το ακούσατε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Σηµείο έκτο. Μας είπε ο Υπουργός ότι η επι-
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χειρηµατολογία περί κλεισίµατος µεταπτυχιακών –ότι θα κλείσουν
τα µεταπτυχιακά κ.λπ.- «είναι γελοία επιχειρηµατολογία». Έχω σηµειώσει τα λόγια του.
Θα του θυµίσω τι είπε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το
οποίο κάνει κατά κόρον µεταπτυχιακά προγράµµατα. Είπε επί
λέξει: «Τυχόν νοµοθέτηση του σχεδίου νόµου θα επιφέρει καταστροφικά αποτελέσµατα στις µεταπτυχιακές σπουδές του ιδρύµατος. Από τα τριάντα έξι διακεκριµένα µεταπτυχιακά, δύο
χιλιάδες τριακόσιοι φοιτητές ελάχιστα θα είναι σε θέση να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Εκατοντάδες απασχολούµενοι σε µεταπτυχιακά θα οδηγηθούν στην ανεργία. Υποτροφίες –που τόσο
σας κόπτουν- σε υποψήφιους διδάκτορες θα διακοπούν. Η φυγή
επιστηµόνων και καθηγητών στο εξωτερικό θα ενταθεί». Εντάξει,
η επιχειρηµατολογία η δική µας είναι γελοία. Η επιχειρηµατολογία
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών που έχει τέτοια φήµη,
που έχει τόσο καλά µεταπτυχιακά προγράµµατα, είναι κι αυτή γελοία, κύριε Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Εκατοντάδες σε τριάντα έξι µεταπτυχιακά;
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Διάβασα επί λέξει το δελτίο Τύπου.
Σηµείο οκτώ. Πανελλαδικές. Κύριε Υπουργέ, εδώ έχουµε το
επόµενο επεισόδιο του saga. Οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες
αρχές Μαΐου εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό ότι καταργούνται. Δεν πέρασαν είκοσι τέσσερις ώρες και βρεθήκατε σε τηλεοπτικό πλατό. Ερωτηθήκατε: Ωραία, καταργούνται οι
πανελλαδικές. Δεν µας έχετε πει, όµως, πώς θα µπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήµιο. Απάντηση του Υπουργού: Αυτό δεν το ξέρουµε ακόµη. Πέρασαν δύο µήνες και το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι υπό την εποπτεία σας,
ανακοίνωσε το νέο σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια. Το
ανακοίνωσε το ΙΕΠ, εκτός κι αν µας πείτε ότι το ΙΕΠ δεν είναι πλέον
υπό την εποπτεία σας.
To ΙΕΠ, λοιπόν, τι είπε; Ότι το νέο σύστηµα πρόσβασης θα βασίζεται στις πανελλαδικές εξετάσεις και σήµερα ή χθες είχαµε το
επόµενο επεισόδιο του δράµατος. Διαβάζω τα λόγια σας: «Το σηµερινό καθεστώς των πανελλαδικών θα είναι σύντοµα παρελθόν».
Κύριε Υπουργέ, λίγος σεβασµός στον κόσµο που µας ακούει.
Σηµείο ένατο: Πολυτεχνείο Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Εδώ πέρα
έχουµε δύο αποφάσεις της συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Και οι δύο αποφάσεις λένε η έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής να είναι στη Σύρο. Ως διά µαγείας το νοµοσχέδιο ήλθε και
έλεγε «έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής Αιγαίου η Σάµος». Ακολούθησε µία ενδοκυβερνητική ρήξη. Την είδαµε όλοι στην επιτροπή.
Το τέλος, όµως, ποιο είναι; Μας λέτε ότι κακώς σας κατηγορούµε για υπερσυγκεντρωτισµό. Και όµως, κύριε Υπουργέ, ακόµα
και σε αυτό καταλήγετε στην προσφιλή σας τακτική: Θα αποφασίσει ο Υπουργός εν τέλει για το ποια θα είναι η έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής εντός δύο µηνών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Κάνετε λάθος. Η σύγκλητος.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Εντάξει, θα µε διορθώσετε αν κάνω λάθος.
Σηµείο δέκατο: Τα ξενόγλωσσα προγράµµατα. Εκεί που νοµίζουµε ότι τέλος πάντων µετά από τόσες µέρες συζήτηση θα υπάρξει µια σύγκλιση, θα υπάρξει µια υποχώρηση, υπήρξε κάτι προς
την άλλη κατεύθυνση από τον Υπουργό. Έφερε νοµοτεχνική βελτίωση στην οποία, ενώ αρχικά έλεγε για ξενόγλωσσα προγράµµατα µόνο σε συνεργασία µε το Διεθνές Πανεπιστήµιο της
Ελλάδος, τώρα λέει για ξενόγλωσσα προγράµµατα µόνο σε συνεργασία µε το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδας και αποκλειστικά για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άλλος
περιορισµός για τα ξενόγλωσσα προγράµµατα. Νοµίζω ότι οι προθέσεις σας είναι ξεκάθαρες, κύριε Υπουργέ.
Τελευταίο σηµείο: Η τροπολογία 1197. Είναι η δική σας τροπολογία, κύριε Υπουργέ. Είναι αυτή που αναφέρει τη Γεωργική
Σχολή µε την οποία συµφωνούµε, όµως έχει και µια παράγραφο 3
την οποία θα ήθελα να µας εξηγήσετε. Αναφέρεται σε προηγούµενη ακρόαση του εγκαλούµενου από πειθαρχικό συµβούλιο.
Είναι µια πρόβλεψη που βάζετε για δικαίωµα ακρόασης στο στάδιο µετά την πειθαρχική διαδικασία.
Εγώ έχω να ρωτήσω το εξής: Πρώτα απ’ όλα, το δικαίωµα ακρόασης έχει ήδη καλυφθεί στην πειθαρχική διαδικασία. Γιατί προ-
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βλέπεται δικαίωµα ακρόασης σε στάδιο που είναι διαπιστωτικής
φύσεως; Πρώτο ερώτηµα.
Δεύτερο ερώτηµα: Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόσωπο πίσω απ’ αυτή τη διάταξη. Σας ερωτώ ευθέως αν
υπάρχει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο να κρύβεται πίσω απ’
αυτή την διάταξη.
Θα κλείσω µε το εξής: Κύριε Υπουργέ, ελπίζουµε έστω και λίγο
πριν από την ψήφιση να ενσωµατώσετε κάποιες προτάσεις µας
και ελπίζουµε να το κάνετε όχι για µας. Ελπίζουµε να το κάνετε
για όλα αυτά τα παιδιά, τους άξιους νέους που θέλουν να µείνουν,
να δηµιουργήσουν και να προσφέρουν στη χώρα τους, για όλους
αυτούς τους νέους που µε κάθε ειλικρίνεια, κύριε Υπουργέ, ελπίζουµε να µην ακολουθήσουν την προτροπή σας να φύγουν έξω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νίκη Κεραµέως.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για να αναφερθεί σε µία νοµοτεχνική.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Όχι. Έγινε ένα λάθος. Με συγχωρείτε. Μάλλον εγώ φταίω. Στη νοµοτεχνική του άρθρου 87, στην περίπτωση
β’ της παραγράφου 12 αναφέρθηκε ότι διαγράφεται το όγδοο
εδάφιο. Διορθώνεται στο ορθό ότι διαγράφεται το ένατο εδάφιο,
ενώ το όγδοο εδάφιο παραµένει.
Δεν θα απαντήσω τώρα στο ερώτηµα της κ. Κεραµέως. Θα
απαντήσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου αποτυπώθηκαν δύο απόψεις, της Κυβέρνησης για τον
κρατισµό και τον έλεγχο των ΑΕΙ και η δική µας για ένα δηµόσιο,
απελευθερωµένο, ανταγωνιστικό, διοικητικά αυτοτελές και οικονοµικά αυτοδύναµο πανεπιστήµιο µε αξιολόγηση, διαφάνεια και
λογοδοσία.
Είµαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, ότι γνωρίζετε τη λαϊκή ρήση ότι
και οι τοίχοι έχουν αυτιά. Αυτό που ζήσαµε, όµως, µε τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου ήταν ότι απευθυνόµασταν σε αυτιά που έχουν
τοίχους.
Δεν µπορεί να δικαιολογηθεί διαφορετικά η εµµονή και η επιµονή σας, κύριε Υπουργέ, να µη γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις
µας για το άσυλο, τα µεταπτυχιακά, τη συµµετοχή των φοιτητών,
τα δικαιώµατα των πτυχιούχων των ΤΕΙ, προτάσεις που έγιναν
αποδεκτές απ’ όλους τους φορείς.
Διατυπώθηκαν ενστάσεις και θέλω να αναφερθώ ενδεικτικά
στις διαπιστώσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής και
στις θέσεις της ΑΔΙΠ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, καταθέτει η Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής την έκθεσή της. Τρεις παρατηρήσεις:
Πρώτον, για το άσυλο, µε την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 3 η αυτεπάγγελτη επέµβαση της δηµόσιας δύναµης σε χώρους των ΑΕΙ επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις κακουργηµάτων
και εγκληµάτων κατά της ζωής. Άρα η Επιστηµονική Επιτροπή
της Βουλής διατυπώνει προβληµατισµούς, κύριε Υπουργέ, σχετικά µε την προστασία κατά άλλων εγκληµάτων, ιδίως αυτόφωρων. Και σηµειώνει ότι η διάκριση µεταξύ εγκληµάτων κατά της
ζωής και εγκληµάτων κατά της σωµατικής ακεραιότητας είναι
ενίοτε δυσχερώς διαγνώσιµη κατά τον χρόνο τέλεσής τους.
Και εδώ προκύπτουν ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ. Πρώτον,
ποιος θα κρίνει το αδίκηµα και πότε; Δεύτερον, εάν πρέπει να
επέµβουν οι αρχές, ποιος θα τις καλέσει; Φυσικά εδώ σύµφωνα
µε το νοµοσχέδιο θα περιµένουµε αν και πότε θα συνεδριάσει το
πρυτανικό συµβούλιο και βέβαια, αφότου έχει ολοκληρωθεί το
αδίκηµα, δηλαδή ποτέ. Τέλος, κύριε Υπουργέ, δεν απαντάτε γιατί
δεν συµπεριλαµβάνετε το πληµµέληµα.
Δεύτερη παρατήρηση: Συµµετοχή µελών ΔΕΠ σε όργανα διοίκησης. Η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής διατυπώνει τον
προβληµατισµό εάν είναι επιτρεπτή κατά το Σύνταγµα η µειοψη-
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φική συµµετοχή των µελών ΔΕΠ σε όργανα όπως η κοσµητεία
σχολής µε ένα µόνο τµήµα καθώς και εάν πρέπει η συµµετοχή των
φοιτητών να συναρτάται µε τον χαρακτήρα των εκάστοτε ασκούµενων αρµοδιοτήτων. Αυτό κύριε Υπουργέ έρχεται σε αντίθεση µε
όσα προβλέπονται από το νοµοσχέδιο. Εδώ περιµένω την απάντησή σας.
Τρίτον, όσον αφορά τα Ακαδηµαϊκά Συµβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, κύριε Υπουργέ, οι καθηγητές των ΑΕΙ
µπορούν να είναι πλήρους απασχόλησης ή µερικής απασχόλησης
σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν.2009/2011. Χρήζει εποµένως διευκρίνησης εάν οι καθηγητές µέλη των ΑΣΑΕΕ θα πρέπει να είναι
πλήρους ή αποκλειστικής απασχόλησης ή όχι. Ποια είναι εδώ η
απάντησή σας;
Κύριε Υπουργέ, να σας θυµίσω το πρόγραµµα «Γυρίζουµε Ελλάδα» που εξαγγέλθηκε πέρυσι τον Σεπτέµβριο στη ΔΕΘ από τον
Πρωθυπουργό. Τότε είχε τονίσει ο Πρωθυπουργός ότι το πρόγραµµα έχει στόχο να δώσει κίνητρα επιστροφής στους ανθρώπους της νέας γενιάς που έφυγαν στο εξωτερικό, σε χιλιάδες
νέους επιστήµονες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Το πρόγραµµα
αυτό, κύριε Υπουργέ, έχει πεταχτεί στις καλένδες. Τα συµπεράσµατα δικά σας.
Και έρχοµαι στην ΑΔΙΠ. Η τοποθέτηση της προέδρου της ΑΔΙΠ
επιβεβαιώνει όλες τις µέχρι τώρα ενστάσεις και διαφωνίες µας. Το
άρθρο 44 ορίζει ένα ιδιότυπο σύστηµα αξιολόγησης από την επιστηµονική συµβουλευτική επιτροπή, η οποία από τον τρόπο συγκρότησης λειτουργίας και αποτελέσµατος προκύπτει ότι δεν
συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία του πλαισίου
διασφάλισης ποιότητας. Το ερώτηµα που τίθεται εδώ, κύριε
Υπουργέ, είναι για ποιον λόγο δηµιουργείται ένας νέος θεσµός
αξιολόγησης;
Έρχοµαι στα διετή τµήµατα µε τα οποία συµφωνώ. Κύριε
Υπουργέ, τα διετή προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης για
τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ σας είπαµε και στην επιτροπή ότι είναι
σε θετική κατεύθυνση. Έτσι, στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ θα δίνονται επαγγελµατικά προσόντα και πιστοποίηση που µέχρι σήµερα δεν είχαν.
Όσον αφορά τη συµµετοχή των φοιτητών, στηρίζουµε το δικαίωµα συµµετοχής των φοιτητών για έκφραση γνώµης εντός των
πανεπιστηµίων. Δεν διαφωνούµε στο να ψηφίζουν και για θέµατα
που τους αφορούν, όπως είναι η φοιτητική µέριµνα. Δεν µπορούν,
όµως, οι φοιτητές, κύριε Υπουργέ, να συνδιοικούν.
Σε σχέση µε τους πρυτάνεις και τους αντιπρυτάνεις, η θέση µας
είναι ότι πρέπει να αναδεικνύονται από κοινό ψηφοδέλτιο µε συµµετοχή στη ψηφοφορία µόνο των µελών ΔΕΠ που έχουν άλλωστε
το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Σχετικά µε το άρθρο 32 για τα µεταπτυχιακά, η θέση µας κύριε
Υπουργέ είναι ξεκάθαρη: ισότιµη πρόσβαση όλων στα µεταπτυχιακά και ιδιαίτερα στους οικονοµικά ασθενέστερους. Δηλαδή,
όπως είπαµε και στην επιτροπή, θέλουµε τους άριστους και όχι
τους οικονοµικά εύρωστους. Μάλιστα, είπαµε «ναι» σε ποσόστωση
των δωρεάν µεταπτυχιακών και υποτροφίες για τους οικονοµικά
ασθενέστερους όπως είπα.
Τα µεταπτυχιακά µε τα δίδακτρά τους δεν µπορεί να είναι ο τροφοδότης λογαριασµός των πανεπιστηµίων. Όµως, η έγκριση, η
κοστολόγηση, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των µεταπτυχιακών να είναι αποκλειστική αρµοδιότητα της ΑΔΙΠ. Δεν µπορεί να
αποφασίζει ο Υπουργός και η επιτροπή που αυτός ορίζει. Δηλαδή,
εδώ λέµε «όχι στον κρατισµό». Αυτά είναι θέµατα της ΑΔΙΠ.
Άλλωστε µην ξεχνάτε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι την τελευταία
υπογραφή την έχει ο Υπουργός.
Άρθρο 46. Θεσπίζεται το πέµπτο έτος ως µάστερ για τις σχολές
πενταετούς φοίτησης. Ταυτόχρονα όµως στερείτε εν τοις πράγµασι από τους πτυχιούχους τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν ως
µάστερ στη µισθολογική τους εξέλιξη. Το επιβεβαιώνουν άλλωστε
µε ανακοινώσεις τους οι ίδιες οι πολυτεχνικές σχολές.
ΕΛΚΕ. Το πλαίσιο είναι στενά γραφειοκρατικό. Καµµία ευελιξία.
Τονίστηκε ιδιαίτερα και από τους φορείς. Δεν θα µπορούν να λειτουργήσουν επ’ ωφελεία της έρευνας, όπως είπατε.
Θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας από το άρθρο 70
και εφεξής του νοµοσχεδίου. Έχουµε ρυθµίσεις, όπως είπα στην
επιτροπή και χθες στην Ολοµέλεια, που δεν τέθησαν ποτέ στην
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διαβούλευση, αν και υπάρχουν ρυθµίσεις προς την θετική κατεύθυνση. Δεν υπήρξε διάλογος και διαβούλευση, ώσπου να εκφραστούν οι ενδιαφερόµενοι. Γι’ αυτό και δεν έχετε τη συναίνεσή µας.
Κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο δεν δίνει καµµία προοπτική διεθνοποίησης των ΑΕΙ. Αντί να σχεδιάζετε µια τριτοβάθµια εκπαίδευση µε βάση το µέλλον µιλάµε για το χθες αγνοώντας τις
σύγχρονες απαιτήσεις και τις καινοτόµες προτάσεις όπως δηµιουργία εθνικής ακαδηµίας επιστηµών και τεχνών, που θα έδινε κίνητρο στους νέους επιστήµονες να επιστρέψουν στην πατρίδα.
Θα έδινε µια νέα προοπτική στη χώρα. Λείπουν τέτοιες προτάσεις
από την ατζέντα σας.
Κύριε Υπουργέ, κατέθεσα µια τροπολογία που αφορά την
ΕΤΕΜ. Οι πτυχιούχοι µηχανικοί των τµηµάτων των ΤΕΙ προκειµένου να ασκήσουν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες πρέπει
να είναι µέλη της ΕΤΕΜ. Η ρύθµιση αυτή θα αποτελέσει µια βάση
για κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των ΤΕΙ και ιδιαίτερα των πτυχιούχων των ΤΕΙ. Σας καλώ έστω και τώρα να κάνετε δεκτή αυτή την τροπολογία µας.
Άκουσα τον κ. Ξυδάκη. Εφόσον απουσιάζει δεν θα ήθελα να
επεκταθώ περισσότερα, αλλά να του θυµίσω ότι το 2009 - 2011 ο
κ. Ξυδάκης και τα άλλα αντιµνηµονιακά κόµµατα βρίσκονταν στο
Σύνταγµα, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που σήκωσε το βάρος να
υπάρχει σήµερα χώρα. Τέτοιες συµπεριφορές των Βουλευτών της
Αντιπολίτευσης «στα τέσσερα», «γερµανοτσολιάδες» από µας δεν
υπήρξαν ποτέ. Γι’ αυτό θα έλεγα στον κ. Ξυδάκη «τα λίγα λόγια
ζάχαρη και τα καθόλου µέλι». Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ, που σήκωσε το
βάρος και υπάρχει σήµερα χώρα, ένα πρέπει: σεβασµός.
Να θυµίσω ωστόσο στον κ. Ξυδάκη, στον δρόµο της εθνικής
στρατηγικής που χάραξε το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση του Γιώργου
Παπανδρέου, 2009 - 2011, ήρθαν και περπάτησαν αρχικά η κυβέρνηση Παπαδήµου, στην συνέχεια η κυβέρνηση Σαµαρά µε τα τρία
Ζάππεια και τα 18 δισεκατοµµύρια ισοδύναµα και τέλος η κυβέρνηση «πρώτη φορά Αριστερά» του Αλέξη Τσίπρα µε το πρόγραµµα
Θεσσαλονίκης.
Γι’ αυτό ένα και µόνο: Σεβασµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κ. Αντώνιος Γρέγος, ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναφερθήκαµε και στις επιτροπές και κατά τη διάρκεια της Ολοµέλειας στα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Θα ξεκινήσω όµως από ένα άλλο θέµα το οποίο, όµως, άπτεται
της αρµοδιότητας της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Πρόκειται για ένα αθλητικό γεγονός το οποίο έλαβε χώρα στα Σκόπια.
Μιλάω για την αποχώρηση της Εθνικής Οµάδας Χάντµπολ από το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα διότι, παρά τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις που είχαν γίνει, η διοργανώτρια αρχή δεν αφαίρεσε τα
σύµβολα που προσβάλλουν την ιστορική µας µνήµη. Μιλάω για
τον όρο «Μακεδονία» και κάποια άλλα σύµβολα. Συγχαίρω την αρµόδια οµοσπονδία χάντµπολ και προτρέπω και τις άλλες οµοσπονδίες σε οποιοδήποτε άθληµα να πράξουν το ίδιο. Έχουµε κάνει
και τις σχετικές συστάσεις στο αρµόδιο υπουργείο και ελπίζουµε
κάποια στιγµή να πράξει εθνικά.
Μίλησε ο Υπουργός για µαύρο, άσπρο, για δηµοκρατία. Ξέρετε
ότι πολλά απ’ αυτά είναι υποκειµενικά. Ποιος είναι µαύρος, ποιος
είναι άσπρος τέλος πάντων, ποιος είναι δηµοκράτης, ποιος δεν
είναι. Για σας εµείς δεν είµαστε δηµοκράτες, για µας εσείς δεν
είστε δηµοκράτες. Όλα αυτά είναι πράγµατα σχετικά.
Έχω µια πρόταση και ελπίζω να εισακουστεί αν δεν νοµίζω να
εισακουστεί από εσάς, σχετικά µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θα θέλαµε για συµβολικούς λόγους να ξεκινάει η σχολική
χρονιά στις 14 Σεπτεµβρίου. Είναι η µέρα του Σταυρού. Για ευνόητους λόγους. Να γίνεται και ο απαραίτητος αγιασµός, να γίνεται
η προσευχή, η έπαρση της σηµαίας, όπως λέει ο νόµος. Εκτός φυσικά αν πέφτει σαββατοκύριακο.
Θα αναφερθώ λίγο στα άρθρα που αφορούν στην ονοµαστική
ψηφοφορία πολύ επιγραµµατικά.
Για το άρθρο 34 θα ψηφίσουµε «Παρών» µόνο και µόνο για τη
διάταξη που αφορά στη διευκόλυνση των φοιτητών ΑΜΕΑ. Είναι
πάρα πολύ σηµαντική διάταξη.
Και να πω για το άρθρο που αφορά την εκλογή των πρυτάνεων
και των αντιπρυτάνεων ότι και εδώ θα ψηφίσουµε «παρών» γιατί
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δεν µπορούµε να συµµετέχουµε στις διαδικασίες και συντεχνίες
που αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δηµοκρατία.
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί φυσικά από εκατόν πενήντα τρεις
βουλευτές. Έτσι όπως ήρθε µε αυτό το πλήθος τροπολογιών, ξεπεράσατε το σύνηθες του επείγοντος νοµοσχεδίου και φέρνετε
βροχή τροπολογιών. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος νοµοθέτησης.
Θα ψηφιστεί, λοιπόν, από το µόρφωµα των ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ µε εκατόν πενήντα τρεις ψήφους, διότι όπως έχουµε πει πολλές φορές,
είναι πολλά τα λεφτά και πάρα πολλά τα προνόµια.
Το όραµα που επικαλέστηκε ο Υπουργός για την παιδεία, για
εµάς είναι εφιάλτης. Φυσικά δεν πιστεύουµε τις εξαγγελίες του
Υπουργού σχετικά µε την παιδεία, γιατί δεν µπορεί να λειτουργήσει έτσι η παιδεία -και µιλάω για τα οικονοµικά θέµατα σε καιρούς
µνηµονίων.
Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα κατάπτυστα και σκοταδιστικά –
θα χρησιµοποιήσω κι εγώ τον όρο- όπως το άρθρο µε το οποίο
θωρακίζεται η προστασία και η ασυλία τροµοκρατών και εγκληµατιών και πάρα πολλών λαθροµεταναστών που δρουν µέσα στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Είχα πει και στην επιτροπή ότι µια
εγκληµατική ενέργεια µπορεί να ξεκινήσει σαν πληµµέληµα, δηλαδή η ρίψη µιας πέτρας ή µιας µολότοφ θα ξεκινήσει σαν πληµµέληµα και να καταλήξει σαν κακούργηµα µε την αφαίρεση µιας
ανθρώπινης ζωής. Τι θα κάνετε σχετικά µε αυτό; Τι θα κάνετε µε
τους ανθρώπους που θα κληθούν να πάρουν τέτοιες αποφάσεις;
Είστε υπεύθυνος για τις αποφάσεις τους και κυρίως είστε υπεύθυνος εσείς που φέρνετε και πάλι αυτό το κατάπτυστο άρθρο,
όπως σας είπα και πριν.
Κατάπτυστο και σκοταδιστικό, επίσης, είναι το άρθρο που
αφορά τη διαγωγή και µιλάω για το άρθρο 70. Η ανάγνωση και
µόνο της παραγράφου 1 δηµιουργεί σε όλους ερωτηµατικά για το
ποια εικόνα και κυρίως ποιες αντιλήψεις έχουν οι υπεύθυνοι του
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων για τους πλείστους των Ελλήνων µαθητών της επικράτειας. Θεωρεί κανείς µε
την εν λόγω παράγραφο πως όλοι οι µαθητές της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης δεν έχουν την πρέπουσα διαγωγή, κοσµιωτάτη
εννοώ, απαξιώνοντας µε αυτόν τον απροκάλυπτα προσβλητικό
τρόπο το ήθος και την αγωγή που έχουν δεχθεί τόσο από την οικογένεια όσο και από το δηµόσιο σχολείο. Προκαλεί αγανάκτηση
και είναι άκρως αντιπαιδαγωγικό το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευµάτων να ισοπεδώνει σαν οδοστρωτήρας
όλους τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αφαιρώντας τη διαγωγή από τα απολυτήρια και τους τίτλους σπουδών,
δήθεν, για να µην στιγµατιστούν.
Θέλω να πω ένα σοβαρό στατιστικό στοιχείο που αφορά τον
τοµέα της έρευνας. Πράγµατι υπάρχει ένα ζοφερό τµήµα. Να
πούµε εδώ ότι η χώρα µας κρατάει την τελευταία δεκαετία, µόλις,
την εικοστή έκτη θέση στη διεθνή κατάταξη παραγωγής επιστηµονικών άρθρων και τη δέκατη ένατη θέση µεταξύ των είκοσι οκτώ
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βάση τα πρόσφατα στοιχεία
της IES.
Να αναφερθώ στις τροπολογίες. Σχετικά µε την 1176/118, τη
γνωστή τροπολογία που αφορά τους λαθροµετανάστες, θέλουµε
να πούµε ότι ένοχοι δεν είναι µόνο ο αρµόδιος Υπουργός Μουζάλας, αλλά και κάποιοι δήµαρχοι που συνέργησαν σε αυτό το έγκληµα -ο Μπουτάρης, ο Καµίνης, και όλοι οι άλλοι τέλος πάντωνόπως επίσης αυτές οι συµµορίες των αλληλέγγυων, οι ΜΚΟ, αλλά
και οι διεθνείς οργανώσεις, όπως η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ, η
οποία και παίζει τον πιο βρώµικο ρόλο σε βάρος της πατρίδας µας
και άλλων ευρωπαϊκών κρατών και πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει
η επαναπροώθηση των λαθροµεταναστών, να σταµατήσουµε να
χρησιµοποιούµε τον όρο πρόσφυγες-µετανάστες διότι ο πόλεµος
στη Συρία τελειώνει. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ξαναγυρίσουν
στην πατρίδα τους και να τη φτιάξουν όπως επιθυµούν.
Με την τροπολογία 1184/126 εισάγονται ειδικές ρυθµίσεις για
την ολοκλήρωση εργασιών για τα υποβρύχια «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΩΚΕΑΝΟΣ», «ΜΑΤΡΟΖΟΣ» και «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» που ανατέθηκε από το ελληνικό δηµόσιο στο Πολεµικό Ναυτικό. Με το άρθρο 26
προβλέπεται η διάθεση επιπλέον 19,7 εκατοµµυρίων ευρώ για την
ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών πλήρους επιχειρησιακής απόδοσης στα εν λόγω υποβρύχια.
Είναι µια σωστή διάταξη την οποία υπερψηφίζουµε, αλλά µε κά-
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ποιες επιφυλάξεις. Κάπως αργά θυµόσαστε την επιχειρησιακή
ετοιµότητα των υποβρυχίων αυτών. Τα υποβρύχια αυτά θα έπρεπε
ήδη να πλέουν στο Αιγαίο για την υπεράσπιση των χωρικών µας
υδάτων. Ελπίζουµε ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν τάχιστα. Με
τα ζητήµατα που αφορούν την εθνική άµυνα δεν παίζουν ούτε κωλυσιεργούν. Ό,τι ενισχύει την εθνική άµυνα απέναντι στους εχθρούς µας, µας βρίσκει σύµφωνους.
Για την τροπολογία 1186/128 αίρεται ο υφιστάµενος περιορισµός της ανανέωσης της θητείας των µελών του διοικητικού συµβουλίου του Μουσείου της Ακρόπολης κατά µία φορά, δηλαδή η
θητεία του συµβουλίου παραµένει τριετής, αλλά δεν ανανεώνονται
και προκύπτει νέα σύνθεση.
Από την έκθεση της αξιολόγησης συνεπειών προκύπτει η επιθυµία του αρµόδιου Υπουργού να ορίζει πρόσωπα της αρεσκείας
του στο διοικητικό συµβούλιο του µουσείου, ικανοποιώντας προσωπικές επιδιώξεις, γνωριµίες και πολιτικά συµφέροντα.
Για την τροπολογία 1187/129, συµφωνούµε να διαλευκανθούν
υποθέσεις οικονοµικών εγκληµάτων, αλλά τονίζουµε πως αυτό θα
πρέπει να είναι διαρκές και να αφορά, κυρίω,ς τα µεγάλα ιδιωτικά
κεφάλαια και πολιτικά πρόσωπα που διαχειρίζονταν ή διαχειρίζονται δηµόσια κονδύλια.
Εδώ να ρωτήσω τι γίνεται µε τα χρέη των κοµµάτων. Τα πληρώνετε αυτοί που χρωστάτε; Όχι βέβαια! Τα φορτώνεται ο ελληνικός
λαός.
Συµπερασµατικά, το εν λόγω νοµοσχέδιο είναι απαράδεκτο από
κάθε άποψη στο σύνολό του, πλην λίγων αποσπασµατικών διατάξεων, που όµως χάνονται µέσα στο σύνολο.
Με βάση τα παραπάνω, θα καταψηφίσω το νοµοσχέδιο. Απαιτούµε εθνική παιδεία, την οποία εσείς δεν µπορείτε να παρέχετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννης Δελής.
Κύριε Δελή, είχατε πάρει τέσσερα επιπλέον λεπτά στην πρωτολογία σας. Θα σας δώσω πέντε για την οικονοµία του χρόνου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Φοβάµαι ότι θα χρειαστώ λίγο χρόνο παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει, ας τα κάνουµε επτά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν κάποιος
παραµερίσει το κουρνιαχτό της κούφιας αντιπαράθεσης του ΣΥΡΙΖΑ µε τη Νέα Δηµοκρατία αυτές τις µέρες και δει το νοµοσχέδιο έτσι όπως πραγµατικά είναι και όχι έτσι όπως θέλει να το
εµφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ή η Νέα Δηµοκρατία να το βλέπει,
τότε θα δει ότι αυτό το νοµοσχέδιο δένει την τριτοβάθµια εκπαίδευση ακόµα πιο σφιχτά στο άρµα του κεφαλαίου και των επιχειρηµατικών οµίλων.
Πού το στηρίζουµε αυτό; Πρώτα απ’ όλα, δεν αναφέρεται καν
και δεν ασχολείται καθόλου µε τις ανάγκες των φοιτητών των λαϊκών οικογενειών που φτύνουν αίµα για να σπουδάσουν τα παιδιά
τους. Και δεν αφορά βεβαίως, αυτό το νοµοσχέδιο ούτε τους
νέους επιστήµονες που συνθλίβονται από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ούτε εκείνους τους πανεπιστηµιακούς δασκάλους που αρνούνται να γίνουν ορντινάντσες των επιχειρηµατικών
συµφερόντων. Σε άλλους απευθύνεται.
Απευθύνεται σε όλους εκείνους που έχουν συµφέρον να µετατρέψουν την ανώτατη εκπαίδευση, όπως και όλη την εκπαίδευση άλλωστε, σε υπηρέτρια των καπιταλιστικών κερδών
-µοχλό της καπιταλιστικής ανάπτυξης το λέτε αυτό- σε όλους
εκείνους που έχουν συµφέρον να µετατρέψουν τα πανεπιστήµια
και τα ΤΕΙ σε µεγάλα εµπορικά µαγαζιά µε πελατεία τους τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Τα πιο σηµαντικά του άρθρα το αποδεικνύουν.
Από το πρώτο ακόµα άρθρο βαθαίνει η αναχρονιστική διάκριση του πανεπιστηµιακού και του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, αποδεικνύοντας πολύ απλά ότι αυτό δεν
µπορεί να λυθεί στο πλαίσιο ενός εκµεταλλευτικού συστήµατος,
γιατί η καπιταλιστική αγορά έχει τους δικούς της κανόνες και
είναι αυτή που οδηγεί τελικά όλες τις κυβερνήσεις να δηµιουργούν όλο και περισσότερα ενδιάµεσα στάδια, διαβαθµίζοντας,
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κατηγοριοποιώντας συνεχώς πτυχία και αποφοίτους, προκειµένου να µεγαλώνει το φάσµα των διαθέσιµων εργαζόµενων που
είναι κατάλληλοι κάθε φορά προς εκµετάλλευση από τους εργοδότες. Και τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του ΟΟΣΑ η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις ξεπατικώνει πάρα πολύ
γρήγορα.
Τόσα πολλά και διαφορετικά δίδακτρα δεν έχουµε ξανασυναντήσει σε νοµοσχέδιο για τα ΑΕΙ. Δίδακτρα παντού, δίδακτρα στα
µεταπτυχιακά, απελευθερωµένα, χωρίς καν αυτό το πλαφόν που
υποσχέθηκε παλαιότερα ο Υπουργός, δίδακτρα στα κέντρα επιµόρφωσης και διά βίου µάθησης που θα λειτουργούν τα πανεπιστήµια, δίδακτρα στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράµµατα
που θα οργανώνουν τα ΑΕΙ, δίδακτρα στα διετή προγράµµατα
επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Και επιµένουµε, κύριε Υπουργέ, µια λέξη είναι η λέξη: «δωρεάν».
Όµως αυτήν αρνείστε να τη βάλετε στο νοµοσχέδιο. Βάλτε την κι
εµείς θα αποσύρουµε την κριτική µας σε αυτό το σηµείο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Είναι δηµόσια, είναι δωρεάν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Και τα δηµόσια ΙΕΚ είναι δηµόσια, κύριε
Υπουργέ. Μονάχα που δεν είναι και τόσο δωρεάν, όπως ξέρετε, κι
εκείνα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Δηλαδή;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Δηλαδή πληρώνουν δίδακτρα, χαµηλότερα
από τα ιδιωτικά, αλλά πληρώνουν. Δωρεάν πάντως δεν είναι τα
δηµόσια.
«Το νοµοσχέδιο των διδάκτρων», θα µπορούσε να είναι κάλλιστα
ο τίτλος του.
Παρακάτω. Απαγορεύει τη µόνιµη και σταθερή δουλειά στους
συµβασιούχους που εργάζονται σε όλες τις υπηρεσίες των ΑΕΙ και
το αναφέρει ρητά στα άρθρα 13, 58, 64, 69.
Με τα άρθρα 5 και 10, που µιλάνε για τη διαδικασία ίδρυσης,
συγχώνευσης, κατάργησης κ.λπ. των ΑΕΙ, µέσα από προεδρικά
διατάγµατα, δεν βάζετε µόνο κριτήρια δηµοσιονοµικά. Βάζετε κυρίως κριτήρια, ώστε αυτά τα ΑΕΙ να εναρµονίζονται ευέλικτα και
γρήγορα στις ανάγκες των µεγάλων επιχειρήσεων. Γι’ αυτό και
στα πιο κρίσιµα ζητήµατα για το κεφάλαιο, όπως εδώ, ή στα µεταπτυχιακά ή και στα διετή προγράµµατα κατάρτισης θα µετράει και
η γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού, όπου έχει ήδη πιάσει στασίδι ο ΣΕΒ, για να παρακολουθεί
από κοντά και το τι γίνεται.
Όσο για τα νέα διοικητικά σχήµατα που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ στα
ΑΕΙ, αυτό που ψάχνει µε αυτό, όπως το έψαξαν άλλωστε κι όλες
οι κυβερνήσεις, δεν είναι τίποτε άλλο από το να βρεθούν επιτέλους εκείνα τα διοικητικά όργανα στα ΑΕΙ που θα ικανοποιούν τα
κριτήρια και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των µεγάλων επιχειρήσεων στη χώρα µας.
Μιλάτε για δηµοκρατία, µε αφορµή την επαναφορά της φοιτητικής συµµετοχής στα διοικητικά όργανα των ΑΕΙ, εκτός φυσικά
από αυτά τα περιφερειακά. Ποιοι; Εσείς, που η πολιτική σας, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ρηµάζει τα δικαιώµατα των φοιτητών, ρηµάζει
τα δικαιώµατα της νεολαίας.
Η συµµετοχή του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήµατος θα
είναι σηµαντική, πράγµατι, εφόσον γίνεται από τη σκοπιά της υπεράσπισης των διεκδικήσεών του, από την αποκάλυψη του χαρακτήρα των µέτρων που εισάγονται στις συνεδριάσεις αυτών των
διοικητικών οργάνων κι όχι από τη σκοπιά, βέβαια, της ενσωµάτωσής τους στην επιχειρηµατική λειτουργία των ΑΕΙ, όπως επιδιώκει
η Κυβέρνηση και όλα τα αστικά κόµµατα, µε τις φοιτητικές παρατάξεις, µάλιστα, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να πρωτοστατούν σε αυτή την κατεύθυνση και από κοντά και κάτι
«αγωνιστές», κήρυκες του ακηδεµόνευτου φοιτητικού κινήµατος,
να ρίχνουν νερό στον ίδιο µύλο, τον µύλο της ενσωµάτωσης.
Στο νοµοσχέδιο υπάρχουν κι άλλα άρθρα, περίπου είκοσι, στις
λεγόµενες «λοιπές διατάξεις για την εκπαίδευση», για την υπόλοιπη εκπαίδευση, δηλαδή. Με το άρθρο 70, που αυξάνετε λίγο
τον χρόνο της αναρρωτικής άδειας των αναπληρωτών, ναι µεν
βελτιώνετε κάπως την κατάσταση, γι’ αυτό και το στηρίζουµε το
συγκεκριµένο. Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν ικανοποιεί το δίκαιο αίτηµα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών να εξοµοιωθούν στο
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ζήτηµα των αδειών µε τους µόνιµους. Δεν πάνε άλλωστε πολλές
µέρες που ο ίδιος ο Υπουργός σε ερώτηση του ΚΚΕ, αυτό το απέκλεισε κατηγορηµατικά.
Με το άρθρο 71, βάζετε λίγο λάδι στην πληγή που εσείς ανοίξατε στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς µε το πρόσφατο τέταρτο
µνηµόνιο, όταν καταργήσατε τη ρύθµιση του προηγούµενου
Υπουργού. Επιστρέφετε µια µικρή αρµοδιότητα στα υπηρεσιακά
συµβούλια για τα εργασιακά των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, µόνο
που ο µνηµονιακός σας νόµος είναι εκεί και δεν ανατρέπεται µε
κάτι τέτοια και είναι πάντα µια διαρκής απειλή για τους ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς.
Για τη γνωστή τώρα υπόθεση των πλαστών πτυχίων και την επανάληψη των εξετάσεων, ελπίζουµε –ελπίζουµε λέµε- αυτό να µη
γίνει το πρόσχηµα για απολύσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Να γίνουν νόµιµα τα πτυχία ή όχι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όσον αφορά τις τροπολογίες τώρα, θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Για την τροπολογία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε ότι συµφωνούµε µε το σηµείο που
αναφέρεται στην αποζηµίωση των κατοίκων του Δήµου Παιονίας
και µιλάµε, βέβαια, για την Ειδοµένη και τους Ευζώνους και θα το
ψηφίσουµε, αν έρθει ως ξεχωριστό άρθρο και νοµίζω ότι έτσι έρχεται. Ακόµα, όµως, κι αυτή την αποζηµίωση βάζετε να την πληρώνουν οι µετανάστες µέσα από τα παράβολα που πληρώνουν
στο ελληνικό κράτος; Τέτοια κοινωνική ευαισθησία;
Για την τροπολογία τώρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τους
συµβολαιογράφους, τι να πει κανείς; Το «κανένα σπίτι στα χέρια
τραπεζίτη» γίνεται ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί και το µπαλάκι το
ρίχνετε στους συµβολαιογράφους.
Θα ψηφίσουµε, επίσης, την τροπολογία του Υπουργείου Άµυνας, µόνο και µόνο για να πληρωθούν οι εργαζόµενοι στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά, τους οποίους συνεχίζετε να τους κρατάτε
όµηρους, όπως συνεχίζει, βεβαίως, η πολιτική σας να απαξιώνει
τις δυνατότητες αυτού του κλάδου, που η ανάπτυξή του θα είναι
σίγουρη µονάχα στο πλαίσιο µιας σοσιαλιστικής οικονοµίας.
Η τροπολογία που ασχολείται µε τη µεταφορά των µαθητών και
δίνει άλλη µια παράταση στην αβεβαιότητα µάς οδηγεί στο να σας
ρωτήσουµε πότε σκοπεύετε, αλήθεια, να διασφαλίσετε το δικαίωµα στην ασφαλή µετακίνηση των µαθητών στα σχολεία, παρά
τόσα χρόνια να σέρνεται αυτό το ζήτηµα.
Στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, θέλουµε να δηλώσουµε –και νοµίζω ότι έτσι έρχονται, σε ξεχωριστό άρθρο- ότι θα
ψηφίσουµε τη διάταξη για το βιβλίο απασχολούµενων στις αγροτικές εργασίες, τους εργάτες γης δηλαδή, καθώς και τη διάταξη
για τους πρώην εργαζόµενους της Βιοµηχανίας Ζάχαρης, που
τους τσάκισε η πολιτική σας, όπως άλλωστε και τον κλάδο της ελληνική ζάχαρης, µαζί µε τους τευτλοπαραγωγούς.
Θα ψηφίσουµε, εάν έρθει σε ξεχωριστό άρθρο, και εκείνη τη
διάταξη της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει να λαµβάνετε υπ’ όψιν µισθολογικά ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία η προϋπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία.
Άφησα για το τέλος, γιατί αυτή είναι που πραγµατικά δένει αρµονικά µε το υπόλοιπο νοµοσχέδιο, την αντιεκπαιδευτική -και είναι
ο επιεικέστερος χαρακτηρισµός- τροπολογία είκοσι εννέα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τους γυµναστές εκπαιδευτικούς, τους
οποίους θα µπορείτε να τους µετακινείτε όπου θέλετε. Αφού κλείσατε και συνεχίζετε να κλείνετε σχολεία και να συγχωνεύετε τµήµατα, αφού µειώσατε τις ώρες της φυσικής αγωγής στα σχολεία,
έρχεστε να το αξιοποιήσετε τώρα αυτό, για να µετακινείτε αυτούς
τους γυµναστές χωρίς να τους ρωτήσετε -που µε την πολιτική σας
λέτε ότι περισσεύουν- σε αθλητικά κέντρα και κολυµβητήρια αντί
να διορίσετε σε αυτά µόνιµο προσωπικό από τους χιλιάδες ανέργους γυµναστές και γυµνάστριες.
Έχουµε µιλήσει για το νοµοσχέδιο. Το καταψηφίζουµε επί της
αρχής και βεβαίως τα περισσότερά του άρθρα. Θα είµαστε πιο
συγκεκριµένοι στην ψηφοφορία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Δελή.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιώργος Μαυρωτάς, ειδικός αγορητής από
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το Ποτάµι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα
χρειαστώ πάνω από πέντε λεπτά. Θα είµαι σύντοµος. Έχουν ειπωθεί αρκετά.
Θα ξεκινήσω από τους όρους «έκτρωµα» και «τερατούργηµα»
που χρησιµοποίησε ο κύριος Υπουργός για τον νόµο. Χρησιµοποιήθηκαν και από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τον αντίστοιχο
ν.4009/2011. Οπότε µην µας κάνει…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Ένα-ένα δηλαδή;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Όχι, απλώς χρησιµοποιήθηκαν και
εκεί. Εάν κάνει αλγεινή εντύπωση το ένα, κάνει αλγεινή εντύπωση
και το άλλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Πραγµατικό πολιτικό έγκληµα. Πάρτε θέση
γι’ αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Πείτε τα σε αυτούς που τα λένε αυτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Αυτό είπα, εσείς τι θέλετε να υπερασπιστώ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ούτε εσείς να υπερασπίζεστε τους
όρους «έκτρωµα» και «τερατούργηµα» των δικών σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Δεν υπερασπίστηκα αυτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Εγώ έχω κάποιες συγκεκριµένες ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ. Υπερασπιζόµενος το ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπατε πολλές φορές ότι πρέπει να ψηφίζουµε πρόσωπα και
όχι οµάδες. Και µάλιστα σήµερα ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει
να ψηφίζουµε πρόσωπα και όχι κόµµατα και το επανέλαβε και ο κ.
Τσακαλώτος και χαίροµαι που το ακούω αυτό. Εγώ προτείνω, λοιπόν, να το κάνουµε αυτό και στις φοιτητικές εκλογές, να βάλουµε
το ενιαίο ψηφοδέλτιο -όπως έχουµε προτείνει εµείς- και να ψηφίζουν οι σύλλογοι πρόσωπα και όχι κοµµατικές, φοιτητικές παρατάξεις. Προχωρήστε και σε αυτό. Μην έχουµε δύο µέτρα και δύο
σταθµά.
Σε ό,τι αφορά τις µεταβατικές διατάξεις, τα είπαµε και κατ’ ιδίαν.
Για το άρθρο 85 παράγραφος 2β’ µε τις τελικές µεταβατικές διατάξεις, θα ήθελα να επιβεβαιώσετε ότι το νέο καθεστώς για τη
χρονιά 2018-2019 -και όχι από τη χρονιά 2017-2018 που έχουν ήδη
δροµολογηθεί τα διάφορα µεταπτυχιακά προγράµµατα- θα ισχύει
όχι µόνο για τους φοιτητές αλλά και για τους διδάσκοντες, ό,τι
ισχύει δηλαδή στα άρθρα 32-37. Θα πάνε από τον Σεπτέµβριο του
2018.
Επίσης, θεωρώ ότι χρησιµοποιείτε κάποια επιχειρήµατα αλά
καρτ. Δηλαδή η διαρχία που ήταν κακή όταν µιλάγαµε για τον πρύτανη και τα συµβούλια ιδρύµατος, τώρα είναι καλή που µιλάµε για
τον πρύτανη και το πρυτανικό συµβούλιο που θα προέρχεται από
ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Κάποια στιγµή, δηλαδή, θα πρέπει να
υπάρχει και µια συνέπεια στα επιχειρήµατα.
Επίσης, λέτε ότι µε τα µεταπτυχιακά θέλετε να δώσετε δουλειά
στους νέους επιστήµονες. Βάζετε, όµως, έναν πολύ στενό κορσέ
λέγοντας ότι το 80% θα προέρχεται από τα µέλη ΔΕΠ των τµηµάτων που κάνουν το µεταπτυχιακό. Μένει λίγο για τους υπόλοιπους.
Θεωρώ ότι είναι λίγο το 20%, εάν είναι πραγµατικά η πρόθεσή σας
να δώσετε δουλειά σε νέους.
Επίσης, εκτός από τους πρυτάνεις για το άσυλο στο άρθρο 3,
έχει ενστάσεις και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής. Το διαβάσαµε και στην έκθεσή της. Αλλά την αγνοήσατε βολικά.
Και επιτρέψτε µου να κλείσω µε κάτι πιο προσωπικό. Επειδή µε
προκάλεσαν και ο κ. Βερναρδάκης, και ο κ. Τσακαλώτος, και η κ.
Αναγνωστοπούλου και ο κ. Σπίρτζης -τέσσερις φορές αναφέρθηκαν σε εµένα και µε παρουσιάζουν ως δήθεν εχθρό του δηµόσιου
πανεπιστηµίου, οπαδό του νεοφιλελεύθερου πανεπιστηµίου, και
του πανεπιστηµίου της αγοράς- κύριε Υπουργέ, θέλω να πω κάτι.
Ακούστε το, κύριε Φίλη, µπορεί να ενδιαφέρει και εσάς.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Επειδή, λοιπόν, µε παρουσιάζουν ως οπαδό του νεοφιλελεύθερου πανεπιστηµίου, να σας πω ότι είµαι παιδί του δηµόσιου σχολείου και του ελληνικού δηµόσιου πανεπιστηµίου, σε αντίθεση µε
αρκετούς Υπουργούς και Βουλευτές σας. Ως πανεπιστηµιακός εργάζοµαι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έχει δωρεάν µεταπτυχιακά και προσπαθώ να συµβάλλω στην προβολή του
ελληνικού δηµόσιου πανεπιστηµίου µε το επιστηµονικό µου έργο.
Και επειδή άκουσα πολλές διαλέξεις περί επιστηµονικότητας
σήµερα, ξέρετε, η απήχηση του επιστηµονικού έργου έχει κάποιους συγκεκριµένους δείκτες για κάποιον πανεπιστηµιακό, όπως
είναι ο αριθµός των αναφορών στο επιστηµονικό έργο, τα citations, που δεν είναι ούτε νεοφιλελεύθερα ούτε σοσιαλιστικά, ούτε
αριστερά ούτε δεξιά. Και επειδή µπορεί να µε ξέρετε ως αθλητή,
να σας πληροφορήσω, λοιπόν, ότι αν αθροίσετε όλες τις αναφορές στο επιστηµονικό έργο και των δεκαεπτά Βουλευτών πανεπιστηµιακών του ΣΥΡΙΖΑ, και πάλι δεν φτάνουν τις αντίστοιχες δικές
µου. Όχι µόνο, λοιπόν, δεν αντιστρατεύοµαι το ελληνικό δηµόσιο
πανεπιστήµιο, αλλά αντίθετα είµαι απόλυτα στρατευµένος σε
αυτό, συµβάλλοντας στην προβολή και στην καταξίωσή του µε
πράξεις και όχι µε λόγια και είµαι περήφανος για αυτό.
Εν κατακλείδι, λοιπόν, εκφράζουµε δύο διαφορετικούς κόσµους
για το δηµόσιο πανεπιστήµιο. Το αφήγηµά σας µε το παρόν νοµοσχέδιο είναι καλό για το κοµµατικό σας ακροατήριο, κακό όµως
για το µέλλον της χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαυρωτά.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Δεν νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει να
πω κάτι. Νοµίζω ότι έχουν διευκρινιστεί τα πάντα.
Εγώ θέλω πραγµατικά να ευχαριστήσω το Σώµα. Εντάξει, οι εντάσεις καµµιά φορά είναι µέρος της διαδικασίας, αλλά νοµίζω ότι
ακόµη και µε αυτές τις εντάσεις υπήρξαν παρατηρήσεις που ενσωµατώθηκαν. Έχουµε πει ότι η επόµενη χρονιά θα είναι η χρονιά
της βαθµιαίας εφαρµογής του νόµου και είµαι σίγουρος ότι θα
βρούµε και πάρα πολλά πράγµατα που είναι ατελή και τα οποία
ελπίζω να βελτιώσουµε. Πάντως εγώ ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφισσες και το Προεδρείο προφανώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ολοκληρώθηκε για σήµερα η συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 23.50’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: α) ψήφιση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και συγκεκριµένα, διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, επί των άρθρων
3, 15, 32, 34, 36 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1177
και ειδικό 119/28-7-2017 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» και β) µόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας,
επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και
άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη.
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